KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... I
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................. III
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................ V
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................................ VII
DAFTAR BOKS ................................................................................................................................... IX
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................... 1
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 7
BAB II PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN ................................................................................... 19
2.1 PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL ................................................................................................................ 20
2.1.1 Prospek Perekonomian Global 2018 dan Proyeksi 2019 .................................................................... 23
2.1.2 Likuiditas Global .............................................................................................................................. 24
2.1.3 Harga Komoditas Global .................................................................................................................. 25
2.2 PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK..................................................................................................... 26
2.2.1 Stabilitas Ekonomi ........................................................................................................................... 26
2.2.2 Perkembangan Moneter dan Pasar Keuangan.................................................................................. 28
2.2.3 Perkembangan Ekonomi Domestik ................................................................................................... 31
2.2.4 Neraca Pembayaran ........................................................................................................................ 35
2.3 PROYEKSI PEREKONOMIAN DOMESTIK 2018...................................................................................................... 37
BAB III SASARAN, TANTANGAN, DAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI ......................................... 39
3.1 SASARAN PEMBANGUNAN ............................................................................................................................. 39
3.2 TANTANGAN PEMBANGUNAN ........................................................................................................................ 41
3.2.1 Akselerasi Investasi dan Perbaikan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi ....... 41
3.2.2 Kemiskinan dan Kesenjangan ........................................................................................................... 43
3.2.3 Pengangguran dan Produktivitas ..................................................................................................... 46
3.2.4 Pengarusutamaan Gender ............................................................................................................... 49
3.2.5 Stunting dan Kualitas Sumber Daya Manusia ................................................................................... 52
3.2.6 Risiko dan Pembiayaan Dampak Bencana Alam ............................................................................... 54
3.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI ........................................................................................................................... 55
3.4 OUTLOOK ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO TAHUN 2019 .................................................................................. 57
3.4.1 Pertumbuhan Ekonomi .................................................................................................................... 57
3.4.2 Laju Inflasi ....................................................................................................................................... 62
3.4.3 Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan ...................................................................................................... 63
3.4.4 Nilai Tukar Rupiah ........................................................................................................................... 64
3.4.5 Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) ............................................................................................. 65
3.4.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi............................................................................................................ 65
BAB IV KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH TAHUN 2018-2022 .................. 69
4.1 PROYEKSI EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH ............................................................................................... 69
4.2 TANTANGAN KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH ........................................................................................... 71
4.3 PENGUATAN FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI .................................................................................. 72
4.3.1 Pengendalian Defisit ........................................................................................................................ 73
4.3.2 Menjaga Rasio Utang dalam Batas Aman ........................................................................................ 73
4.3.3 Mendorong Keseimbangan Primer Menuju Positif ............................................................................ 74
4.3.4 Penguatan Kualitas Belanja untuk Menjaga Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan,
dan Keamanan ......................................................................................................................................... 74
4.4 ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH ................................................................................. 75

i

BAB V POKOK–POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2019 ........................................................... 79
5.1 ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN MAKRO FISKAL 2019 ......................................................................................... 79
5.2 KEBIJAKAN EKSPANSIF YANG TERARAH DAN TERUKUR ........................................................................................... 81
5.3 OPTIMALISASI PENDAPATAN NEGARA............................................................................................................... 84
5.3.1 Penerimaan Perpajakan ................................................................................................................... 85
5.3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak ..................................................................................................... 92
5.3.3 Penerimaan Hibah ......................................................................................................................... 106
5.4 PENINGKATAN KUALITAS BELANJA NEGARA ..................................................................................................... 107
5.4.1 Belanja Pemerintah Pusat .............................................................................................................. 109
5.4.2 Bantuan Sosial dan Subsidi ............................................................................................................ 115
5.4.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa ................................................................................................ 125
5.5 PEMBIAYAAN ANGGARAN ........................................................................................................................... 131
5.5.1 Pembiayaan Utang ........................................................................................................................ 133
5.5.2 Pembiayaan Investasi .................................................................................................................... 135
5.5.3 Pemberian Pinjaman...................................................................................................................... 139
5.5.4 Kewajiban Penjaminan .................................................................................................................. 139
5.5.5 Pembiayaan Lainnya ...................................................................................................................... 139
5.5.6 Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) ........................................................................................ 139
BAB VI PENGUATAN ANGGARAN PRIORITAS DAN ISU STRATEGIS ........................................ 155
6.1 PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA ........................................................................................................... 155
6.1.1 Pendidikan..................................................................................................................................... 155
6.1.2 Kesehatan ..................................................................................................................................... 160
6.2 AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR .................................................................................................. 163
6.3 PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN ......................................................... 165
6.4 ISU STRATEGIS: KESETARAAN GENDER, PERUBAHAN IKLIM, STUNTING DAN DISASTER MANAGEMENT ............................ 170
6.4.1 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan............................................................................................................................................. 170
6.4.2 Perubahan Iklim............................................................................................................................. 172
6.4.3 Upaya Akselerasi Penurunan Stunting ............................................................................................ 174
6.4.4 Penguatan Kerangka Kebijakan Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (Disaster Risk Financing and
Insurance) .............................................................................................................................................. 177
BAB VII RISIKO FISKAL .................................................................................................................. 183
7.1 PENDAHULUAN ......................................................................................................................................... 183
7.2 SUMBER RISIKO FISKAL ............................................................................................................................... 185
7.3 UPAYA MITIGASI RISIKO FISKAL .................................................................................................................... 197
BAB VIII ARAH KEBIJAKAN DAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019 .. 201
8.1 KEBIJAKAN UMUM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA ............................................................................. 202
8.2 ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA ................................................................................................ 205
8.2.1 Kementerian Pertahanan ............................................................................................................... 206
8.2.2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.................................................................. 206
8.2.3 Kepolisian Negara Republik Indonesia ............................................................................................ 207
8.2.4 Kementerian Agama ...................................................................................................................... 208
8.2.5 Kementerian Kesehatan ................................................................................................................. 208
8.2.6 Kementerian Sosial ........................................................................................................................ 209
8.2.7 Kementerian Keuangan.................................................................................................................. 210
8.2.8 Kementerian Perhubungan ............................................................................................................ 210
8.2.9 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ..................................................................... 211
8.2.10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .................................................................................... 212

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan (%, YoY) ...................................... 23
Tabel 2 Sasaran Pembangunan Tahun 2014-2019 .............................................................................. 40
Tabel 3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018-2019 .............................................................................. 57
Tabel 4 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2013-2019 (%, YoY) ............................... 58
Tabel 5 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah ..................................................... 71
Tabel 6 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah Tahun 2018-2022 ...................................................... 77
Tabel 7 Perkembangan APBN, Tahun 2013-2018 ................................................................................ 82
Tabel 8 Pendapatan Negara dan Hibah, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun) ............................................... 85
Tabel 9 Perkembangan Program Utama Bantuan Sosial ................................................................... 116
Tabel 10 Daftar Proyek KPBU yang Perjanjiannya telah Ditandatangani............................................ 143
Tabel 11 Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2018-2019 ................................................................. 144
Tabel 12 Daftar Surat Penjaminan Yang Telah Diterbitkan oleh Pemerintah ..................................... 151
Tabel 13 Daftar Proyek yang akan Mendapatkan Penjaminan dari Pemerintah ................................ 152
Tabel 14 Perkembangan Indikator Kesehatan................................................................................... 162
Tabel 15 Perkembangan Anggaran Pengentasan Kemiskinan, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun) ............ 166
Tabel 16 Lima Pilar Penanganan Stunting ......................................................................................... 175
Tabel 17 Perkembangan Selisih antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, Tahun 20122017 ................................................................................................................................................ 185
Tabel 18 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2019 Menurut Sumber Dana (Rp Miliar).......................... 205
Tabel 19 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2019 ................................................. 213

iii

[ Halaman ini sengaja dikosongkan ]

iv

DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Volume Perdagangan Global (%, YoY) ......................... 21
Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara (%, YoY) ................................................................. 22
Grafik 3 Indeks Harga Komoditas (2005 = 100) ................................................................................... 25
Grafik 4 Pertumbuhan Uang Beredar dan DPK (yoy) ........................................................................... 29
Grafik 5 Neraca Pembayaran (US$ miliar)........................................................................................... 36
Grafik 6 Pertumbuhan Konsumsi Penduduk Tahun 2015-2017 ........................................................... 44
Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Tahun
2012-2017 (Persen)............................................................................................................................ 44
Grafik 8 Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini Regional Tahun 2016-2017 .............................................. 45
Grafik 9 Perkembangan Pasar Tenaga Kerja 2008-2018 ...................................................................... 46
Grafik 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan 2008-2018 ............................ 47
Grafik 11 Perkembangan IPM, IPM laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG, 2010-2015 ............................. 50
Grafik 12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2010-2015 .................................................................. 50
Grafik 13 Capaian Komponen Indeks Pemberdayaan Gender 2014 dan 2015 (persen) ........................ 51
Grafik 14 Rasio Perempuan/Laki-Laki pada Penduduk Berpendidikan Tersier ..................................... 51
Grafik 15 Perkembangan Defisit, Tahun 2013-2022 (% PDB)............................................................... 73
Grafik 16 Perkembangan Rasio Utang Jangka Menengah, Tahun 2013-2022 (% PDB) ......................... 74
Grafik 17 Perkembangan Keseimbangan Primer Jangka Menengah, 2013-2022 (% PDB) .................... 74
Grafik 18 Cyclical Adjusted Primary Balance ....................................................................................... 81
Grafik 19 Perkembangan Defisit, Tahun 2013-2019 (% PDB)............................................................... 83
Grafik 20 Perkembangan Keseimbangan Primer, Tahun 2013-2019 (% PDB)....................................... 83
Grafik 21 Perkembangan PNBP dan Perbandingannya terhadap PDB ................................................. 93
Grafik 22 Perkembangan PNBP, Tahun 2013-2018 ............................................................................. 94
Grafik 23 Rincian Perkembangan PNBP SDA dan Beberapa Indikator Utama, 2013-2018 .................... 96
Grafik 24 Perkembangan Porsi Belanja Negara, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun) .................................. 108
Grafik 25 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun) .......................... 110
Grafik 26 Perkembangan Belanja K/L, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun) ................................................ 112
Grafik 27 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial, Tahun 2013-2018 ................................................. 115
Grafik 28 Perkembangan Belanja Subsidi, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)........................................... 118
Grafik 29 Perkembangan Belanja Subsidi, Triwulan I Tahun 2017 dan 2018 ...................................... 119
Grafik 30 Perkembangan TKDD, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun) ......................................................... 126
Grafik 31 Realisasi TKDD Triwulan I Tahun 2017 dan 2018 (Rp Triliun) .............................................. 128
Grafik 32 Perkembangan Pembiayaan, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun) ............................................... 132
Grafik 33 Realisasi Pembiayaan, Triwulan I 2018 (Rp Triliun) ............................................................ 132
Grafik 34 Perkembangan Utang Pemerintah Tahun 2013-2019 ........................................................ 134
Grafik 35 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 (Rp Triliun) ...................... 140
Grafik 36 Rincian Anggaran Pendidikan ............................................................................................ 155
Grafik 37 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Tahun 2011-2018 (Persen) .................................. 156
Grafik 38 APK Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017 .......................................................... 157
Grafik 39 Distribusi Penerima Manfaat PIP Menurut Jenjang Pendidikan.......................................... 157
Grafik 40 Pemanfaatan BOS Pendidikan Dasar Tahun 2017 Menurut Komponen .............................. 158
Grafik 41 Distribusi Guru SMP di Indonesia ..................................................................................... 159

v

Grafik 42 Rasio Siswa-Guru dan Nilai Matematika Siswa SMP ........................................................... 159
Grafik 43 Perkembangan Anggaran Kesehatan, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun) .................................. 161
Grafik 44 Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim, Tahun 2016-2017 (Rp Miliar) ..................................... 173
Grafik 45 Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Berdasarkan Sektor, Tahun 2016 ................................ 173
Grafik 46 Kerugian, Dana Kontinjensi, dan Penyerapan, Tahun 2005-2017 ....................................... 177

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Prevalensi Stunting Anak Usia <5 Tahun di Indonesia ...................................................... 53
Gambar 2 Tantangan Pengelolaan Fiskal dalam Mewujudkan Kesejahteraan .................................. 72
Gambar 3 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah...................................................... 75
Gambar 4 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2019 ................................................................................... 79
Gambar 5 Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2019 .............................................................................. 80
Gambar 6 Postur Makro Fiskal Tahun 2019 ..................................................................................... 81
Gambar 7 Skema Fasilitas PDF Melalui Penugasan BUMN ............................................................. 141
Gambar 8 Ilustrasi Tujuan Pemberian VGF .................................................................................... 142
Gambar 9 Perbedaan Pengadaan Konvensional dengan Penggunaan Skema AP ............................ 145
Gambar 10 Skema Pinjaman Langsung .......................................................................................... 151
Gambar 11 Skema Program Pengurangan Kemiskinan .................................................................. 169

vii

[ Halaman ini sengaja dikosongkan ]

viii

DAFTAR BOKS

Boks 1 Tantangan dan Peluang Teknologi dan Ekonomi Digital bagi Ketenagakerjaan ..................... 48
Boks 2 Perbaikan Skema dan Penyederhanaan Prosedur Insentif Tax Holiday ................................. 88
Boks 3 Insentif Pajak yang Akuntabel, Terukur dan Transparan ....................................................... 91
Boks 4 Mendukung Penyediaan Tenaga Listrik dengan Kebijakan Harga DMO Batubara .................. 98
Boks 5 Analisis Kebijakan Dividend Pay Out Ratio (DPOR) BUMN................................................... 103
Boks 6 Dukungan Fiskal untuk Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan .................................. 123
Boks 7 Penguatan Implementasi Kebijakan Dana Desa .................................................................. 130
Boks 8 Inovasi Creative Financing dalam Pembiayaan Infrastruktur ............................................... 152
Boks 9 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ............................................................................ 167

ix

1

[ Halaman ini sengaja dikosongkan ]

1

2 RINGKASAN EKSEKUTIF
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) merupakan dokumen yang
disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dokumen KEM-PPKF berisi mengenai gambaran awal
perkembangan terkini dan prospek perekonomian ke depan baik global dan domestik, tantangan dan
risiko yang akan dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan, serta arah dan strategi kebijakan
fiskal untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian
target pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah pada satu tahun serta meletakkan fondasi
pembangunan ke depan. Penyusunan dokumen KEM-PPKF merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 UndangUndang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 178 ayat 2 UU Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam memformulasikan arah dan strategi kebijakan fiskal, Pemerintah senantiasa
mempertimbangkan tiga hal utama yaitu dinamika perekonomian baik global maupun domestik,
kompleksitas tantangan yang dihadapi, dan target-target pembangunan yang hendak dicapai
sebagaimana dituang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Hal tersebut
dilakukan agar arah dan strategi kebijakan fiskal yang ditempuh mampu merespon dinamika
perekonomian secara efektif, menjawab tantangan yang dihadapi secara tepat, dan memberi
dukungan optimal bagi upaya pencapaian target pembangunan.
Sejalan dengan hal tersebut APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, secara konsisten terus
didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko serta
berkelanjutan. Melalui APBN yang sehat dan berkelanjutan tersebut diharapkan akan memberi
kontribusi positif untuk penguatan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang selanjutnya akan
mampu menopang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan secara efektif dalam rangka
menghantar terwujudnya peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ekonomi Indonesia saat ini dalam proses transisi menuju negara berbasis industri dan jasa yang
didukung dengan penyebaran aktivitas ekonomi di seluruh daerah. Proses transformasi struktur
ekonomi ini juga didukung oleh kondisi demografi Indonesia. Tren dependency ratio Indonesia masih
menurun dan diperkirakan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030-an. Kondisi bonus
demografi ini berkontribusi pada supply tenaga kerja bagi aktivitas ekonomi dan potensi potensi
dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, transisi perekonomian Indonesia
akan diikuti oleh penurunan proporsi PDB sektor primer dan peningkatan porsi sektor industri dan
jasa-jasa. Hal ini juga diikuti dengan peralihan pangsa penyerapan tenaga kerja menuju sektor dengan
produktivitas yang lebih tinggi. Namun, dengan perubahan struktural ekonomi yang akan dilalui,
Indonesia tidak bisa lepas dari berbagai faktor risiko, termasuk risiko yang hadir dari kondisi eksternal.
Perkembangan perekonomian global, baik dari perkembangan ekonomi mancanegara, pasar
keuangan, maupun perdagangan internasional, saat ini menunjukkan perubahan dinamika arah
kebijakan dan telah menciptakan keseimbangan baru yang berdampak pula bagi perekonomian
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nasional. Perubahan struktur dalam negeri, termasuk demografi, sosial dan struktural merupakan
tantangan-tantangan yang membutuhkan perumusan kebijakan publik dengan wawasan jangka
panjang. APBN merupakan alat untuk Pemerintah tidak hanya meletakkan fondasi yang kuat dalam
menghadapi tantangan-tantangan ini, tetapi juga untuk menentukan arah pelaksanaan bernegara di
masa yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
Dinamika perekonomian global terlihat pada pertumbuhan perdagangan internasional dan harga
komoditas mulai bergerak pada tren positif sejak pertengahan 2016 dan berlanjut di tahun 2017.
Pemulihan perekonomian global juga terefleksi pada peningkatan aktivitas manufaktur, khususnya di
negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Zona Euro, Jepang dan Tiongkok. Sementara itu
pada sisi lain perbaikan tingkat permintaan negara-negara maju di tahun 2017 turut mendukung
akselerasi pertumbuhan volume perdagangan dunia. Pemulihan ekonomi global yang terjadi dipimpin
oleh kelompok negara maju, terutama AS, yang ditandai oleh tingkat inflasi yang sudah mencapai
target serta tingkat pengangguran yang terus menurun.
Meski perekonomian global sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, berbagai risiko masih harus
diwaspadai. Perbaikan ekonomi yang terjadi di AS mendorong bank sentral AS, Federal Reserve (The
FED) mengambil langkah normalisasi kebijakan moneter. Normalisasi kebijakan moneter tersebut
berpotensi menimbulkan pembalikan arus modal kembali ke AS dan mendorong penguatan mata
uang Dolar AS. Selain itu, prospek pemulihan ekonomi global juga dibayangi oleh kebijakan
proteksionisme dan kemungkinan perang dagang antara AS dan Tiongkok yang dapat menghambat
pertumbuhan perdagangan internasional. Selanjutnya, situasi geopolitik yang yang makin memanas
di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah, berisiko menimbulkan tekanan pada
harga komoditas minyak. Perkembangan perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh
terhadap perkembangan ekonomi nasional. Pemerintah terus mewaspadai dampak dari volatilitas
harga minyak dan memperkuat kebijakan dalam negeri untuk mengantisipasi dinamika harga minyak
global di masa depan.
Tantangan lain di masa depan dapat timbul adalah dari semakin tingginya keterkaitan perekonomian
global, khususnya sektor keuangan, serta perkembangan teknologi yang semakin cepat yang harus
disertai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan
dalam tingkat daya saing global, Pemerintah akan terus fokus memperkuat dan meningkatkan daya
saing Indonesia.
Perkembangan perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan kinerja selama beberapa
tahun terakhir, namun sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia tidak terlepas dari dampak
dinamika perekonomian global terutama melalui tekanan-tekanan pada sisi nilai tukar Rupiah dan
kinerja Neraca Pembayaran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan. Di sisi lain, Indonesia juga
perlu mengatasi tantangan-tantangan yang masih ada di dalam negeri pada saat ini, khususnya isuisu sosial. Hal ini menunjukkan kebijakan publik perlu diarahkan untuk memperkuat fundamental
dan struktur ekonomi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tengah terjadi bagi
keberlanjutan pembangunan ke depan. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang semakin
terbatas, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi akan bergeser ke sektor-sektor produktif yang
dapat menciptakan nilai tambah lebih tinggi dalam perekonomian dalam negeri.
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Pemerintah telah melakukan berbagi kebijakan untuk memperkuat fondasi perekonomian, termasuk
reformasi terhadap berbagai kebijakan publik serta penguatan pertumbuhan ekonomi yang
difokuskan pada kebijakan untuk mendorong investasi dan ekspor. Manusia yang berkualitas
dibutuhkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap sehat dan berlanjut. Karena itu
Pemerintah akan melaksanakan beberapa kebijakan termasuk: (i) peningkatan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia (SDM); (ii) peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; (iii)
peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan
kesenjangan, dan penciptaan lapangan pekerjaan; serta (iv) antisipasi perubahan demografi baik
pemanfaatan demographic dividen maupun jaring pengaman untuk penuaan penduduk (ageing
population). Disamping itu kebijakan akan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelaksanaan
desentralisasi fiskal, serta penguatan kebijakan untuk merespon isu-isu strategis antara lain stunting,
kesetaraan gender, perubahan iklim, dan efektivitas mitigasi risiko bencana (disaster management).
Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah juga masih menghadapi tantangan antara lain: (i) ruang fiskal
yang perlu diperlebar, diantaranya melalui mobilisasi pendapatan; (ii) kualitas belanja yang perlu
dipertajam, melalui penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan nonprioritas, serta
percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output; (iii) efektivitas program
bantuan sosial (bansos), subsidi, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang perlu
ditingkatkan; (iv) pengendalian belanja yang bersifat mengikat (mandatory spending) di masa
mendatang; dan (v) pengendalian defisit dalam batas aman serta keseimbangan primer menuju
positif melalui efisiensi dan inovasi pembiayaan.
Sementara itu target pembangunan yang hendak dicapai Pemerintah pada tahun 2019 antara lain
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan pada level yang cukup tinggi 5,4 hingga 5,8
persen, yang diikuti perluasan kesempatan kerja dengan mendorong pengurangan tingkat
pengangguran pada rentang 4,8 hingga 5,2 persen, pengentasan kemiskinan pada kisaran 8,5 hingga
9,5 persen, pengurangan kesenjangan yang terefleksi pada indeks Rasio Gini pada kisaran 0,38 hingga
0,39 serta peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi sebesar 71,98. Dalam
penyusunan dan perencanaan penganggaran serta upaya pencapaian target pembangunan tahun
2019, pemerintah akan terus berupaya melakukan pengendalian agar laju inflasi nasional dapat
terjaga pada tingkat yang rendah, pada kisaran 3,5 ± 1 persen. Selain itu, pemerintah akan selalu
meingkatkan koordinasi dan sinergi dengan otoritas moneter untuk menjaga pergerakan Rupiah dan
tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada kisaran yang stabil, masing-masing sebesar Rp13.700 hingga
Rp14.000 per dolar AS dan 4,6 hingga 5,2 persen. Pemerintah juga akan terus mencermati
perkembangan di pasar global, khususnya terkait perkembangan harga minyak (ICP) pada kisaran
US$60 hingga US$70 per barel, dengan tingkat lifting minyak bumi pada kisaran 722 hingga 805 ribu
barel per hari (bph) dan lifting gas bumi sebesar 1.210 hingga 1.300 ribu barel setara minyak per hari.
Berdasarkan perkembangan perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan dan
kompleksitas tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan
yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan, maka dalam jangka menengah arah kebijakan
fiskal yang ditempuh adalah memperkokoh pengelolaan fiskal untuk mendorong investasi dan daya
saing bangsa. Hal ini ditempuh melalui tiga strategi utama yaitu pertama, penguatan kualitas belanja
yang difokuskan untuk penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong investasi dan
ekspor, mendorong efektivitas program perlindungan sosial, serta mengakselerasi pembangunan
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infrastruktur, dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Kedua, pelebaran ruang fiskal yang
ditempuh dengan peningkatan tax ratio melalui perbaikan administrasi dan pelayanan, pemberian
insentif fiskal untuk mendorong investasi, industrialisasi dan ekspor, optimalisasi pengelolaan aset
negara, efisiensi belanja nonprioritas, serta efektivitas subsidi dan bansos serta pengembangan
pembiayaan kreatif dan inovatif. Ketiga, penguatan daya tahan fiskal dan pengendalian risiko yang
ditempuh dengan penguatan bantalan fiskal, peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal,
menjaga defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun tanpa
mengurangi daya dorong untuk menstimulasi perekonomian, serta mendorong agar keseimbangan
primer menuju positif. Melalui berbagai kebijakan tersebut dalam jangka menengah kebijakan fiskal
tetap diarahkan ekspansif terarah dan terukur dengan defisit pada tahun 2022 berkisar 1,5 hingga 1,6
persen PDB, rasio utang dijaga dalam batas aman dikisaran 26,25 hingga 27,87 persen terhadap PDB
serta keseimbangan primer didorong mulai positif pada tahun 2020.
Sejalan dengan arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah maka tema kebijakan fiskal tahun
2019 adalah “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing”. Hal ini sejalan dengan tema
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan
Berkualitas”. Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal tahun 2019 difokuskan pada dua hal
utama, yaitu: pertama menjaga kesehatan fiskal dan kedua mendorong iklim investasi dan ekspor.
Upaya menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif,
efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah
maupun panjang. Sementara upaya mendorong iklim investasi dan ekspor, dilakukan melalui
simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan
pemberian insentif fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
Sejalan dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah tahun 2019 adalah:
(i) mobilisasi pendapatan yang realistis, (ii) strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, (iii)
mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif.
Mobilisasi pendapatan yang realistis dilakukan melalui peningkatan tax ratio sesuai kapasitas
perekonomian dengan tetap memberi insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis termasuk
untuk mendorong investasi dan ekspor, penguatan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara
serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan simplifikasi dan efisiensi birokrasi.
Sementara itu upaya penguatan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif dilakukan melalui
(i) efisiensi belanja non prioritas dengan penguatan value for money; (ii) difokuskan untuk penguatan
kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan ketrampilan (skill) dan produktivitas antara lain
peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan vokasional; (iii) mendorong iklim investasi dan
peningkatan ekspor; (iv) meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi
pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, penguatan Program Indonesia Pintar (PIP),
Bidikmisi, peningkatan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), efektivitas dan
keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (v) melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui pembangunan
infrastruktur antara lain bandara, pelabuhan, transportasi, jalan, ketenagalistrikan dan bendungan
serta irigasi; (vi) mendorong reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien; (vii)
penguatan kualitas desentralisasi fiskal dengan mendorong penguatan formula DAU dan DID, DAK
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yang berbasis kinerja serta mendorong Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat; serta (viii)
mendorong efektivitas penanganan beberapa isu strategis terkait kesetaraan gender, penurunan
stunting, perubahan iklim serta antisipasi dan mitigasi risiko bencana.
Sementara itu, mendorong pembiayaan yang efisien dan kreatif dilakukan dengan mengendalikan
defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong keseimbangan primer menuju positif, serta
mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (creative financing) dengan
memberdayakan peran swasta, BUMN dan BLU untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur,
peningkatan akses pembiayaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan usaha
ultra mikro serta mendorong peningkatan ekspor melalui program National Interest Account (NIA).
Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan fiskal 2019 akan semakin sehat dan
berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun menengah. Hal ini akan terefleksi oleh semakin
terkendalinya defisit pada kisaran 1,6-1,9 persen PDB, defisit keseimbangan primer yang semakin
mengecil berkisar negatif (0,30) – positif 0,05 persen PDB dan rasio utang yang terjaga dalam batas
aman di bawah 30 persen (28,8 – 29,2 persen PDB).
Selanjutnya, dokumen KEM dan PPKF tahun 2019 ini terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:
Bagian 1 Kerangka Ekonomi Makro. Bagian ini menguraikan perkembangan ekonomi global dan
domestik dalam beberapa tahun terakhir, perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global serta
tantangan yang dihadapi ke depan, khususnya untuk tahun 2018 hingga 2019, yang akan menjadi
asumsi dasar ekonomi makro 2019. Asumsi-asumsi dasar ini dijadikan landasan dalam menyusun
pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.
Bagian 2 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2019. Bagian ini menguraikan mengenai kerangka kebijakan
fiskal jangka menengah 2018-2022, perkembangan pengelolaan fiskal dalam 5 tahun terakhir dan
tantangan yang dihadapi serta arah dan strategi kebijakan fiskal 2019 untuk mendukung pencapaian
sasaran pembangunan nasional seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan serta percepatan pencapaian sasaran
pembangunan. Bagian ini juga menganalisis potensi risiko fiskal yang harus diantisipasi dan upaya
untuk memitigasi dalam rangka menjaga agar pelaksanaan APBN dapat berjalan efektif dan
berkelanjutan.
Bagian 3 Kebijakan Penganggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2019. Bagian ini menguraikan arah
kebijakan dan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2019 dan menjelaskan
kebijakan umum dan prioritas anggaran K/L tahun 2019 menurut unit organisasi dan program.
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3 BAB I
PENDAHULUAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) merupakan dokumen awal
dalam rangka penyusunan dan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (NK dan RAPBN). Kerangka Ekonomi Makro (KEM) menguraikan perkembangan
ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi
domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2019. Gambaran dan perkiraan ekonomi
tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam menyusun
pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Secara garis besar, Bagian KEM dalam dokumen
KEM-PPKF tahun 2019 menjelaskan tiga hal pokok yaitu perkembangan ekonomi global,
perkembangan ekonomi domestik termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai
dasar perhitungan APBN, serta tantangan dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan
tahun 2019.
Selanjutnya, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) menyampaikan arah dan strategi kebijakan fiskal
jangka menengah dan tahunan yang akan ditempuh Pemerintah. Tujuannya untuk merespon
dinamika perekonomian, menjawab tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung
pencapaian sasaran pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). PPKF
tahun 2019 menjelaskan empat hal pokok yaitu: (i) kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 20182022, (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019, (iii) program prioritas dan isu strategis, dan (iv)
risiko fiskal tahun 2019. Sebagai penutup adalah Bagian Kebijakan Penganggaran
Kementerian/Lembaga Tahun 2019 yang menjelaskan arah kebijakan dan pagu indikatif belanja
Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2019 serta menyampaikan gambaran kebijakan umum dan
prioritas anggaran K/L tahun 2019 menurut unit organisasi dan program.
Dari sisi perkembangan ekonomi global, memasuki satu dekade pasca Global Financial Crisis (GFC) di
tahun 2008 - 2009, sinyal perbaikan sudah mulai terasa, meski tantangan masih tetap ada.
Pertumbuhan perdagangan internasional dan harga komoditas mulai bergerak pada tren positif sejak
pertengahan 2016 dan berlanjut di tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017
terjadi secara luas di banyak negara, khususnya kelompok negara maju. Berbeda dengan Amerika
Serikat (AS) yang telah melakukan normalisasi, Zona Euro dan Jepang masih mempertahankan
kebijakan moneter longgar. Kebijakan ekonomi yang akomodatif di Zona Euro dan Jepang menjadi
faktor penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kedua kawasan tersebut pada
tahun 2017. Peningkatan permintaan negara maju telah memberi daya dorong pada pertumbuhan
ekonomi di banyak negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lebih baik dari
perkiraan juga telah memberikan dorongan positif pada negara berkembang lain yang memiliki
hubungan dagang tinggi dengan Tiongkok, seperti negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Momentum positif perekonomian global diperkirakan akan berlanjut di tahun 2018, dengan
pertumbuhan yang semakin meningkat. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan
pertumbuhan ekonomi global akan meningkat dari 3,8 persen pada tahun 2017 menjadi 3,9 persen
pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan didukung oleh akselerasi
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pertumbuhan baik kelompok negara maju maupun berkembang. Sejalan dengan proyeksi untuk
negara maju, pertumbuhan negara berkembang juga diperkirakan masih meningkat, terdorong oleh
konsumsi yang tinggi, pertumbuhan ekspor, dan perbaikan harga komoditas.
Secara umum kinerja perekonomian global menunjukkan perbaikan, walapun masih dibayangi risiko
ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi global antara
lain: (i) kebijakan proteksionisme dan perpajakan AS; (ii) perang dagang AS dengan Tiongkok; (iii)
keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju yang berpotensi
menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor keuangan global; dan (iv) situasi geopolitik yang makin
memanas di berbagai belahan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Perkembangan
perekonomian global ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi
nasional.
Negara-negara berkembang di tahun 2019 diproyeksikan tumbuh sedikit lebih tinggi dibanding tahun
sebelumnya salah satunya kinerja pertumbuhan ekonomi India. ASEAN akan menjadi salah satu
kawasan yang menopang pertumbuhan ekonomi kelompok negara berkembang. Untuk prospek
hingga tahun 2019, Indonesia diprediksi menjadi negara yang secara konsisten akan mengalami
akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Risiko perekonomian global ke depan masih akan bersumber dari langkah kebijakan yang diambil oleh
negara-negara utama dunia. Selain proteksionisme yang dapat berujung pada semakin merosotnya
tingkat perdagangan internasional, pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan
dapat menciptakan sentimen negatif dan volatilitas yang tinggi di pasar keuangan. Kerentanan sektor
keuangan perlu untuk diatasi terutama di tengah lingkungan global yang penuh ketidakpastian serta
perubahan teknologi yang cepat. Untuk likuiditas global, prediksi penguatan pertumbuhan ekonomi
AS membuat langkah normalisasi kebijakan moneter AS akan berlanjut di tahun 2018 dengan
kenaikan suku bunga acuan. Meski demikian, prospek pertumbuhan ekonomi negara berkembang
yang masih baik diperkirakan tetap menjadi daya tarik bagi masuknya aliran modal.
Harga komoditas global di tahun 2018 secara umum diproyeksikan melanjutkan tren peningkatan
yang terjadi sejak pertengahan tahun 2016, didukung oleh pemulihan tingkat permintaan dunia.
Meski demikian, laju pertumbuhan harga komoditas masih dibayangi perlambatan di tahun 2019
seiring tingkat pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan relatif tetap. Di sisi lain,
perkembangan harga komoditas juga dibayangi potensi kenaikan seiring dengan beberapa
ketegangan geopolitik yang terjadi, khususnya di beberapa negara penghasil minyak dunia. Kondisi
tersebut perlu dicermati dan diantisipasi mengingat perkembangan perekonomian global akan secara
langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional.
Menyangkut perkembangan dan outlook perekonomian domestik, dari sisi stabilitas ekonomi, selama
periode tahun 2015 hingga 2017, laju inflasi berhasil dijaga sesuai dengan sasaran inflasi yang
ditetapkan. Secara umum, rendahnya inflasi ini dipengaruhi oleh keberhasilan Pemerintah dalam
menjaga dan memenuhi pasokan barang kebutuhan masyarakat sehingga stabilitas harga relatif
terjaga. Kondisi perekonomian global seperti penurunan harga minyak mentah dunia dan pelemahan
ekonomi global, serta ekspektasi inflasi di dalam negeri yang terjaga dan stabilitas nilai tukar menjadi
faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya tekanan inflasi komponen harga diatur
Pemerintah dan komponen inti.
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Di sisi lain, pergerakan nilai tukar Rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh kuatnya fundamental
perekonomian Indonesia, seperti membaiknya perekonomian nasional, akselerasi pembangunan
proyek-proyek infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, kuatnya cadangan devisa, surplusnya neraca
perdagangan, peningkatan surplus transaksi modal dan finansial, serta membaiknya defisit transaksi
berjalan. Rendahnya inflasi yang disertai dengan stabilnya nilai tukar ini telah memberi ruang kepada
Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku
bunga acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial tanpa menyebabkan arus modal keluar.
Stabilitas ekonomi dalam mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional perlu
ditopang oleh stabilitas sistem keuangan. Sepanjang tahun 2017, fundamental stabilitas sistem
keuangan tetap terjaga di level normal-stabil didukung oleh persepsi investor yang positif terhadap
prospek perekonomian Indonesia serta tingkat kepercayaan terhadap resiliensi sistem keuangan
Indonesia. Hal tersebut salah satunya terlihat dari hasil Financial System Assessment Program (FSAP)
dimana Indonesia dinilai telah berhasil dalam melaksanakan reformasi di sektor jasa keuangan
diantaranya penguatan pengawasan sektor keuangan, jaring pengaman keuangan dan protokol
manajemen krisis, serta pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan.
Dari segi perkembangan moneter termasuk keuangan, dengan porsi industri perbankan yang
mendominasi hampir 70 persen dari total aset pada sistem keuangan, maka kekuatan permodalan
dan likuiditas perbankan menjadi fondasi stabilitas sistem keuangan. Kinerja intermediasi lembaga
jasa keuangan berada pada level moderat terlihat dengan semakin membaiknya kualitas kredit
perbankan. Hal ini menunjukkan konsolidasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh perbankan
memberikan hasil yang cukup efektif. Sementara itu, dari sisi pasar modal, pergerakan indeks harga
saham gabungan (IHSG) masih menunjukkan tren pertumbuhan sejalan dengan tren penurunan yield
SBN sejak tahun 2013. Hal ini didukung oleh meningkatnya kepercayaan investor terhadap
fundamental ekonomi Indonesia yang ditopang oleh berbagai kebijakan Pemerintah untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi sektor riil, secara umum, pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan
kinerja yang relatif baik meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2014 dan 2015 yang
merupakan periode konsolidasi berakhirnya masa commodity boom. Konsumsi rumah tangga dan
Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan kontributor terbesar dalam
perekonomian. Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi pemerintah bergerak relatif
dinamis sejalan dengan program-program pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB/investasi) memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun
2017, PMTB mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan dan tercatat sebagai pertumbuhan
tertinggi sejak tahun 2013. Kondisi ini terutama didorong oleh keberlanjutan pelaksanaan proyekproyek infrastruktur pemerintah dan BUMN serta masih tingginya ekspansi belanja modal korporasi
swasta untuk investasi proyek fisik. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor mengalami tekanan yang
cukup berat pada periode 2013-2016, yang mana pertumbuhan kedua komponen tersebut terus
menurun bahkan mengalami kontraksi pada tahun 2015 dan 2016.
Berdasarkan perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia selama tahun 2013 hingga tahun 2017,
secara umum dapat diperoleh gambaran semakin kuat dan sehatnya kondisi ekonomi domestik
dalam tahun-tahun terakhir. Penguatan kinerja ekonomi Indonesia tercermin pada perbaikan-
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perbaikan komponen Neraca Transaksi Berjalan (current account) maupun Neraca Transaksi Modal
dan Finansial (capital and financial account) dalam dua tahun terakhir, ditengah tingginya
ketidakpastian ekonomi global. Nilai cadangan devisa Indonesia telah meningkat di akhir tahun 2017
sehingga mencapai 8,3 bulan nilai impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Tingkat
tersebut jauh dari acuan batas tingkat cadangan devisa yang aman berdasarkan standar internasional
yaitu sebesar 3 bulan.
Di awal tahun 2018, perekononomian domestik mengalami menghadapi beberapa tantangan yang
memberikan tekanan pada stabilitas ekonomi. Dampak kebijakan pemerintah dan bank sentral AS
telah menimbulkan sentimen pelaku pasar dan terjadinya capital outflow di pasar saham. Pada saat
yang sama, pelemahan kinerja perdagangan internasional yang terjadi di awal tahun 2018 turut
berimbas bagi penurunan kinerja ekspor Indonesia. Perkembangan-perkembangan tersebut telah
menyebabkan terjadinya tekanan pada nilai tukar Rupiah dan juga mata uang banyak negara.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus berkoordinasi dalam upaya menanggulangi gejolak nilai tukar
yang terjadi. Dalam kaitan isu ini, analisis-analisis yang dilakukan telah menunjukkan bahwa dinamika
yang terjadi di perekonomian global dan juga domestik berpotensi menggeser keseimbangan nilai
tukar ke tingkat yang baru. Kondisi perlu dicermati pemerintah untuk dapat mengambil langkahlangkah penyesuaian bagi kepentingan nasional. Tantangan lainnya juga dihadapi terkait semakin
meningkatnya harga minyak mentah dunia yang terjadi saat ini. Kenaikan harga minyak dapat kembali
menimbulkan pilihan-pilihan kebijakan yang perlu diantisipasi. Kenaikan harga minyak dunia yang
diikuti penyesuaian harga BBM dalam negeri tentu akan menimbulkan tekanan inflasi dan daya beli
masyarakat. Di sisi lain, kebijakan untuk menahan harga BBM dalam negeri dapat kembali
menimbulkan tekanan fiskal atau pada BUMN khususnya PLN dan Pertamina. Lebih jauh lagi, langkah
menahan harga BBM dalam negeri dapat juga menimbulkan tekanan tambahan bagi kinerja neraca
perdagangan, khususnya neraca migas yang pada akhirnya akan menekan Neraca Pembayaran
Indonesia secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, Pemerintah akan tetap melakukan analisis dan
pemilihan alternatif kebijakan yang paling optimal bagi perekonomian dan seluruh warga negara
Indonesia. Menyadari perkembangan yang terjadi serta potensi berlanjutnya kondisi tersebut di
tahun-tahun ke depan, Pemerintah perlu mempersiapkan strategi yang tepat untuk lebih
memberikan landasan yang lebih kuat bagi struktur perekonomian bagi keberlanjutan
pembangunan ke depan. Pemikiran ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah saat ini dan ke depan.
Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian global dan domestik dan strategi kebijakan
yang telah dipersiapkan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018 diperkirakan masih
melanjutkan perbaikan dengan ditopang oleh PMTB yang menjadi salah satu motor penggerak
pertumbuhan ekonomi nasional. PMTB diperkirakan tetap mampu tumbuh tinggi seiring berlanjutnya
implementasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur baik yang dijalankan oleh Pemerintah,
BUMN maupun dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Pemerintah juga akan
terus mendorong peningkatan konsumsi nasional dengan terus berupaya mengelola laju inflasi
nasional agar tetap stabil. Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan serta terjaganya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran
bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu. Pemulihan kinerja ekspor dan impor diharapkan
terus berlanjut di tahun 2018 yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi global yang membaik
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terutama negara-negara mitra dagang utama dan volume perdagangan yang stabil. Perbaikan
kapasitas produksi dan sistem logistik nasional diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) beserta pencapaian pembangunan dalam tiga tahun pelaksanaannya, Pemerintah
mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang
berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Namun demikian, untuk mencapai
target pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah masih menghadapi beberapa kendala dan
tantangan sehingga perbaikan program-program sosial ekonomi perlu terus diupayakan untuk
tercapainya target pembangunan di periode yang akan datang.
Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama
kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui penciptaan lapangan kerja dan
bantuan/perlindungan sosial. Dari sisi ketenagakerjaan, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) mengalami penurunan pada periode Agustus 2017 dan Februari 2018 serta lapangan
kerja yang tercipta semakin besar. Pemerintah juga terus berupaya untuk menurunkan tingkat
kesenjangan kesejahteraan masyarakat terutama antarkelompok pendapatan. Kesenjangan
pendapatan (Rasio Gini) yang meningkat sejak era commodity boom di tahun 2003 dan bergerak
relatif stagnan di periode 2012-2014, telah mengalami perbaikan atau penurunan hingga tahun 2017.
Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain
terlihat dari membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Tantangan pembangunan yang menjadi perhatian utama di tahun 2019 adalah akselerasi investasi
dan perbaikan daya saing untuk petumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Salah satu persoalan
fundamental yang menjadi tantangan Indonesia dewasa ini adalah penguatan pertumbuhan ekonomi
yang dapat membawa Indonesia menghindari perangkap middle income trap. Untuk mengatasi
masalah tersebut dibutuhkan upaya peningkatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi serta upaya
untuk mengatasi berbagai ketimpangan yang ada, baik dalam konteks pendapatan antarkelompok
masyarakat maupun antarwilayah.
Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup baik bila
disandingkan dengan berbagai negara yang ada di dunia dan tantangan yang ada. Namun demikian,
pencapaian laju pertumbuhan ekonomi ini dirasakan masih berada di bawah pertumbuhan potensial
yang ada. Salah satu penyebab kinerja tersebut ditengarai bersumber pada keterbatasan kapasitas
produksi nasional yang belum mampu mengimbangi perbaikan permintaan masyarakat. Langkah
awal yang ditempuh dalam rangka penguatan kapasitas produksi nasional adalah penguatan peran
investasi sebagai pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Strategi penguatan investasi tidak hanya terbatas pada dukungan pembangunan infrastruktur yang
memadai, tetapi juga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, inovasi-inovasi
baru, yang secara keseluruhan mampu mendorong efisiensi investasi dan perekonomian. Di sisi lain,
upaya peningkatan investasi tersebut tentu juga dihadapkan pada tantangan ketersediaan sumber
pembiayaan bagi kegiatan tersebut yang terbatas. Pada saat ini, sumber pembiayaan bagi aktivitas
ekonomi di dalam negeri masih sangat terbatas. Hal tersebut antara lain tercermin pada rasio total
kredit terhadap PDB Indonesia yang rendah, khususnya dibandingkan dengan negara-negara
tetangga. Dalam kerangka ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendalaman sektor
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keuangan serta inklusivitas masyarakat di sektor keuangan. Pengembangan instrumen-instrumen
keuangan nonbank dan pasar terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian.
Tantangan pembangunan berikutnya adalah kemiskinan dan kesenjangan. Penurunan angka
kemiskinan mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi nasional telah mendorong perbaikan
kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan selama lima tahun
terakhir mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada golongan yang mengalami
kemiskinan lebih dalam membutuhkan porsi intervensi Pemerintah yang lebih besar. Dalam rangka
mengurangi kemiskinan dan ketimpangan tersebut, Pemerintah akan terus berupaya untuk
mendorong peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, dan
kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan
produktivitas. Berdasarkan perkembangan lima tahun terakhir, angka pengangguran terus
berkurang. Kemampuan perekonomian untuk menyediakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja
akan terus didorong untuk menjadi lebih besar. Selain itu, pasar tenaga kerja masih menghadapi
berbagai tantangan diantaranya mismatch antara bidang pekerjaan dengan latar belakang
pendidikan, serta masih rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan beberapa
negara di kawasan Asia. Untuk itu, Pemerintah akan terus fokus meningkatkan kualitas tenaga kerja
Indonesia, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan, baik pendidikan formal maupun
nonformal, serta pendidikan vokasi.
Tantangan pembangunan berikutnya adalah pengarusutamaan gender, mengingat tingkat partisipasi
perempuan Indonesia di perekonomian masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain.
Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai kebijakan dan program guna meningkatkan
kesetaraan gender, yang antara lain tercermin dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah perlu memberikan
perhatian terhadap upaya meningkatkan investasi untuk kesetaraan gender, sehingga dapat
memengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa datang. Beberapa literatur menunjukkan bahwa
negara akan mendapatkan manfaat ekonomi jika dapat memperbaiki indikator kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan.
Tantangan lain yang dihadapi adalah stunting dan kualitas sumber daya manusia. Indonesia
merupakan negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di dunia. Riset Kesehatan Dasar 2013
mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2 persen, yang berarti pertumbuhan tak
maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia, atau satu dari tiga anak Indonesia. Kondisi
tersebut dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan produktivitas dan
kualitas sumber daya manusia ke depan sebagai salah satu modal dalam upaya perbaikan kapasitas
produksi dan pencapaian sasaran pembangunan.
Tantangan berikutnya adalah risiko dan pembiayaan bencana alam dimana Indonesia merupakan
negara dengan intensitas kejadian bencana alam yang tinggi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa
bencana berskala besar (katastropik) memiliki potensi mengakibatkan kerugian yang secara signifikan
lebih tinggi. Dengan kerangka regulasi yang ada saat ini, Pemerintah Pusat harus menanggung biaya
yang cukup besar ketika terjadi bencana yang bersifat katastropik. Pertama, untuk membiayai
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kegiatan pemulihan dalam rangka menyediakan bantuan tanggap darurat untuk bertahan hidup bagi
masyarakat yang terkena dampak bencana. Kedua, kegiatan pemulihan tahap awal setelah terjadinya
bencana untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dan untuk memastikan agar kegiatan
rekonstruksi dapat segera dimulai. Ketiga, kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan
prasarana umum serta fasilitas sosial, termasuk dukungan kepada Pemerintah Daerah jika kapasitas
pendanaan di daerah tidak mencukupi. Terakhir, pemerintah juga menanggung biaya akibat
kehilangan penerimaan yang muncul akibat terganggunya kegiatan ekonomi di daerah yang terkena
dampak bencana.
Kapasitas APBN yang tersedia dalam anggaran Dana Kontinjensi relatif sangat kecil jika dibandingkan
dengan nilai kerugian yang dialami, dan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan penanggulangan
bencana. Selain jumlahnya yang kecil, Dana Kontinjensi mempunyai keterbatasan lain berupa
mekanisme pencairan yang kurang cepat karena mengikuti siklus APBN dan proses persetujuan DPR,
dengan batas-batas kewenangan kepemerintahan. Di sisi lain, ketika tidak terjadi bencana katastropik
atau masa damai, pengunaan Dana Kontinjensi tidak pernah terpakai secara optimal. Kondisi-kondisi
di atas memperlihatkan bahwa terdapat kerentanan fiskal akibat dari keterbatasan kapasitas fiskal
dan pengelolaan fiskal yang belum terencana dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana
secara menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan dari sisi pendekatan ex-ante
dalam rangka mengurangi risiko fiskal, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,
sehingga akan terjadi keseimbangan antara kebijakan ex-post dan ex-ante.
Sementara itu, dalam jangka menengah dan jangka panjang Indonesia harus mampu memanfaatkan
potensi demografi agar terhindar dari middle income trap. Bonus demografi hingga tahun 2030-an
akan menyediakan tenaga kerja yang melimpah dan memberikan potensi pasar yang besar, seiring
dengan meningkatnya usia produktif sebagai sumber tenaga kerja. Selain itu, perubahan demografi
tersebut diperkirakan akan berpotensi mendorong peningkatan pendapatan penduduk dan
menyediakan sumber permintaan yang besar. Potensi penduduk muda produktif yang besar ini akan
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Selanjutnya, Indonesia dapat menikmati
bonus demografi tahap 2 berupa peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat berpotensi
mendorong peningkatan saving. Namun demikian, perubahan demografi tersebut akan menjadi
tantangan besar apabila tidak terus diantisipasi dari sekarang. Beberapa tantangan tersebut
diantaranya: (i) penduduk muda yang kurang produktif dan berdaya saing, yang dapat mengurangi
potensi pertumbuhan ekonomi; (ii) porsi populasi usia lanjut yang semakin meningkat (ageing
population), yang dapat membebani APBN; (iii) semakin banyak populasi Indonesia yang hidup di
perkotaan (urbanisasi), yang dapat menuntut layanan publik yang semakin tinggi; (iv) perbaikan
pendapatan yang memengaruhi gaya hidup (growing middle class), yang memerlukan pemenuhan
dari sisi penawaran; dan (v) tumbuhnya sektor ekonomi baru (new source of growth).
Dalam rangka menjawab beberapa tantangan di atas, kebijakan fiskal diantaranya diarahkan untuk
pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini
diterjemahkan melalui upaya pembangunan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan,
mengatasi kesenjangan, dan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam hal pengentasan kemiskinan,
Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang mampu
menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil serta peningkatan efektivitas program bantuan dan
perlindungan sosial. Dalam upaya pengurangan kesenjangan, Pemerintah akan menggunakan
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instrumen kebijakan fiskal dari sisi pendapatan untuk meredistribusi pendapatan masyarakat dan dari
sisi belanja yang difokuskan pada bantuan dan perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan infrastruktur. Secara umum upaya perluasan kesempatan kerja akan ditempuh dengan
mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi, menggerakkan sektor riil, dan
memperkuat daya saing tenaga kerja. Untuk itu Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi
melalui deregulasi, perbaikan hubungan industrial ketenagakerjaan, dan efisiensi sistem logistik.
Perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan harus juga sejalan dengan perumusan kebijakan
pengurangan kesenjangan. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat empat isu strategis tentang
kemiskinan dan kesenjangan, yaitu: (i) perlambatan penurunan angka kemiskinan, (ii) akses yang
terbatas dan belum merata, (iii) sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan (iv) program
pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan yang relatif belum optimal.
Ketidakmampuan kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin dalam menghadapi guncangan
(shock) misalnya terhadap krisis ekonomi, bencana alam, ataupun karena sakit dapat mengakibatkan
kelompok ini makin mudah terpuruk dalam kemiskinan.
Pemerintah juga akan mengembangkan strategi pembiayaan risiko bencana dan melakukan
konsultasi yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan untuk perbaikan kebijakan dalam
jangka panjang. Selanjutnya dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan, salah satu upaya
Pemerintah adalah meningkatkan peran pusat karir guna menjadi jembatan antara lulusan dengan
dunia kerja, yakni dengan memberikan pendampingan, bimbingan, konseling atau arahan agar para
lulusan menjadi angkatan kerja baru yang bisa masuk ke pasar kerja secara lebih baik. Meningkatnya
penduduk usia kerja perlu terus ditopang oleh investasi pada human capital secara masif. Belanja
pendidikan bukan hanya dilihat dari sisi jumlah namun harus terus didorong ke arah meningkatnya
quality spending. Selain itu, Pemerintah akan terus mendorong partisipasi perempuan dalam
angkatan kerja.
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempengaruhi
perekonomian dalam rangka menjaga stabilitas makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, menyediakan barang publik, mengantisipasi ketidakpastian dan kegagalan pasar, serta
mendistribusikan pendapatan dan perlindungan sosial. Dalam rangka mendorong agar kebijakan
fiskal dapat berfungsi optimal, Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan
pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh antara lain dengan (i)
mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian, (ii)
meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian target
pembangunan, (iii) memperkuat daya tahan fiskal dalam menjaga terlaksananya program prioritas
dan merespon dinamika perekonomian, serta (iv) mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan
fiskal.
Berdasarkan perkembangan perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan dan
kompleksitas tantangan yang akan dihadapi maka tema kebijakan fiskal tahun 2019 adalah “APBN
untuk Mendorong Investasi dan daya saing”. Hal ini juga sejalan dengan tema Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2019 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal tahun 2019 difokuskan pada dua hal utama, yaitu:
pertama menjaga kesehatan fiskal dan kedua mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya
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menjaga kesehatan fiskal akan dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien,
berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun
panjang. Sementara upaya mendorong iklim investasi dan ekspor, dilakukan melalui simplifikasi dan
kemudahan investasi dan ekspor, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian insentif
fiskal untuk peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
Sejalan dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah tahun 2019 adalah:
(i) mobilisasi pendapatan yang realistis, (ii) strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, (iii)
mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan
pengelolaan fiskal 2019 akan semakin sehat dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun
menengah. Hal ini akan terefleksi oleh semakin terkendalinya defisit pada kisaran 1,6-1,9 persen
PDB, defisit keseimbangan primer yang semakin mengecil berkisar negatif (0,30) – positif 0,05
persen PDB dan rasio utang yang terjaga dalam batas aman di bawah 30 persen (28,8 – 29,2 persen
PDB).
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BAGIAN I
KERANGKA EKONOMI MAKRO
Kerangka Ekonomi Makro (KEM) menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik dalam
beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan,
khususnya untuk tahun 2019. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan
asumsi dasar ekonomi makro 2019 yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah
kebijakan fiskal ke depan.
Secara garis besar, Bagian KEM dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2019 menjelaskan tiga hal pokok
yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi domestik termasuk di dalamnya
asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBN, serta tantangan dan arah kebijakan
dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2019.
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4 BAB II
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Dalam
periode satu dekade terakhir (2008 – 2017), ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,5 persen per
tahun. Hal ini membantu ukuran ekonomi Indonesia secara nominal menjadi lebih dari dua kali lipat
pada periode tersebut dan mendorong tumbuhnya masyarakat berpendapatan menengah.
Masyarakat kelas menengah ini diharapkan akan menjadi consuming class yang mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi konsumsi rumah tangga, memberikan potensi peningkatan
saving di pasar keuangan serta potensi perluasan basis perpajakan. Saat ini penerimaan negara yang
bersumber dari perpajakan mencapai berkisar 80,7 persen. Peningkatan basis perpajakan akan
membantu peningkatan potensi penerimaan negara. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan
dukungan bagi upaya Indonesia untuk lepas dari kategori negara berpenghasilan menengah (middleincome country).
Dengan dukungan sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang besar, Indonesia dapat menjadi
salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pada tahun 2017, populasi Indonesia mencapai sekitar 261 juta
jiwa (peringkat ke-4 terbesar di dunia. Berbagai institusi memproyeksikan bahwa populasi Indonesia
akan melewati 300 juta dalam 15-20 tahun ke depan. Hal ini menjadi suatu potensi yang besar bagi
Indonesia, bukan saja karena jumlahnya yang besar, tetapi juga karena struktur populasi Indonesia
diproyeksikan akan mempunyai porsi usia produktif yang besar. Tahun 2017, porsi usia produktif
populasi Indonesia diperkirakan mencapai 67 persen . Tren dependency ratio Indonesia masih terus
menurun dan diperkirakan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030-an. Kondisi bonus
demografi ini berkontribusi pada supply tenaga kerja bagi aktivitas ekonomi dan potensi potensi
dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan perlu diarahkan
untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang dapat menyediakan lapangan kerja yang layak,
meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.
Ekonomi Indonesia saat ini dalam proses transisi menuju negara berbasis industri dan jasa yang
didukung dengan penyebaran aktivitas ekonomi di seluruh daerah. Hal ini ditandai dengan berbagai
upaya reformasi struktural guna mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dengan
mengurangi ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer. Investasi dalam infrastruktur dan
konektivitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia diyakini akan mempercepat proses
transisi tersebut. Sektor primer saat ini (2017) berkontribusi sebesar 21,3 persen terhadap PDB
nasional, namun diperkirakan akan mengalami penurunan. Sementara itu, upaya industrialisasi
diharapkan dapat mendorong porsi sektor industri pengolahan yang saat ini mencapai 20,3 persen
terus berada dalam tren meningkat. Upaya ini, antara lain, melalui dukungan kemajuan teknologi dan
inovasi. Di samping itu, sektor tersier (jasa-jasa) yang saat ini menyumbang 43,6 persen bagi PDB
nasional juga diperkirakan semakin mendominasi struktur perekonomian di masa depan dengan
semakin luasnya peluang penciptaan lapangan usaha baru. Penurunan proporsi PDB di sektor primer
akan diikuti pula oleh peralihan pangsa penyerapan tenaga kerjanya ke sektor industri dan jasa-jasa
dengan produktivitas tinggi. Pada tahun 2017, 30,8 persen dari total tenaga kerja Indonesia bekerja
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di sektor primer. Porsi ini lebih besar dari sektor industri pengolahan (14,1 persen) dan sektor tersier
(55,1 persen).
Indonesia merupakan negara kesatuan secara geografis, politis, ekonomi dan sosial. Dengan
perkembangan teknologi, perbaikan konektivitas dan peningkatan aktivitas ekonomi, mobilitas
penduduk antarpulau, antardesa dan kota di Indonesia diharapkan akan semakin tinggi. Hal ini
diharapkan dapat mendorong terciptanya titik-titik baru perekonomian dan mendukung perubahan
gaya hidup penduduk Indonesia untuk semakin banyak tinggal di daerah perkotaan. Masyarakat
Indonesia yang hidup di perkotaan meningkat lebih dari 34 persen atau bertambah lebih dari 113 juta
orang sejak 1975 hingga 2015. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan tidak hanya terjadi karena
proses urbanisasi tetapi juga karena perubahan profil daerah yang sebelumnya perdesaan menjadi
perkotaan. Hal ini, salah satunya disebabkan karena besarnya investasi pada infrastruktur yang
dialokasikan pemerintah kepada daerah. Terciptanya aktivitas ekonomi yang lebih tersebar akan
memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati hasil dari
pembangunan.
Perubahan struktur demografi, pertumbuhan area perkotaan, peningkatan pendapatan masyarakat,
serta transisi kepada struktur ekonomi yang lebih kompleks akan menciptakan struktur
perekonomian Indonesia yang baru. Hal ini juga akan diikuti oleh perbaikan kualitas hidup masyarakat
Indonesia. Kebutuhan atas ketersediaan energi, pangan, perumahan yang layak serta akses yang lebih
merata terhadap infrastruktur pendidikan akan menjadi sumber aktivitas ekonomi domestik. Selain
itu, kelas menengah memerlukan perangkat perlindungan sosial yang memadai, khususnya kelompok
menengah bawah. Program yang bersifat jaring pengaman maupun asuransi sosial menjadi suatu
kebutuhan. Di sisi lain, aspirasi kelompok menengah juga perlu difasilitasi untuk menciptakan kondisi
yang kondusif bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Seiring dengan perubahan profil populasi
Indonesia (aging population), kebutuhan fasilitas kesehatan akan meningkat. Untuk menciptakan
penduduk lansia yang sehat dan produktif, diperlukan sistem asuransi sosial yang kuat untuk
menanggung biaya kesehatan penduduk yang makin menua.
Hal-hal tersebut menjadi dasar dalam kebutuhan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih
merata. Diperlukan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, ketenagakerjaan, perlindungan
sosial, dan lain-lain untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.
Namun, dengan perubahan struktural ekonomi yang akan dilalui, Indonesia tidak bisa lepas dari
berbagai faktor risiko. Kondisi eksternal (teknologi, perdagangan, dan geopolitik dunia) maupun
tantangan domestik dapat berubah dengan cepat dan dapat memengaruhi arah ekonomi nasional.
Indonesia akan menghadapi berbagai perubahan global antara lain yang dibawa oleh kemajuan
teknologi, geopolitik dunia, climate change, dan perubahan pola kerjasama perdagangan dunia. Hal
ini tentunya membutuhkan rencana mitigasi risiko yang tepat dan berkelanjutan.

2.1

Perkembangan Ekonomi Global

Krisis keuangan global (Global Financial Crisis/GFC) di tahun 2008-2009 memberikan dampak yang
cukup mendalam pada perekonomian dunia. Secara umum, tingkat pertumbuhan berada dalam tren
pelemahan, yang diikuti oleh perlambatan perdagangan internasional serta investasi yang menjadi
faktor rendahnya produktivitas. Dalam rangka mengatasi dampak GFC, perekonomian besar seperti
Amerika Serikat (AS), Jepang dan Zona Euro mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi longgar
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seperti stimulus fiskal, penurunan suku bunga acuan, hingga penerapan program pembelian aset oleh
bank sentral. Meskipun berbagai langkah kebijakan ekspansif telah ditempuh, namun proses
pemulihan terhitung berjalan lambat karena dampak GFC yang dalam pada investasi dan
perdagangan, serta hadirnya berbagai tantangan lain seperti krisis utang di kawasan Eropa,
perubahan struktur ekonomi Tiongkok (economic rebalancing), berakhirnya era boom komoditas, dan
ketegangan geopolitik.
Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Volume Perdagangan Global (%, YoY)
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Memasuki satu dekade pasca GFC, sinyal perbaikan sudah mulai terasa, meski tantangan masih tetap
ada. Pertumbuhan perdagangan internasional dan harga komoditas mulai bergerak pada tren positif
sejak pertengahan 2016 dan berlanjut di tahun 2017. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2017 terjadi secara luas di banyak negara. Pertumbuhan ekonomi global sendiri berada pada tingkat
3,8 persen, tertinggi sejak tahun 2012. Indikasi lain dari pemulihan global tampak pada aktivitas
manufaktur yang meningkat, khususnya di negara-negara besar seperti AS, Zona Euro, Jepang, dan
Tiongkok. Perbaikan tingkat permintaan negara-negara maju di tahun 2017 mendukung akselerasi
pertumbuhan volume perdagangan dunia pada tingkat 4,9 persen, setelah di periode sebelumnya
hanya mampu tumbuh 2,3 persen.
Pemulihan ekonomi global yang terjadi dipimpin oleh kelompok negara maju, terutama AS.
Pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2017 telah mencapai 2,3 persen setelah pada periode sebelumnya
hanya tumbuh 1,5 persen. Pemulihan ekonomi AS juga ditandai oleh tingkat inflasi yang sudah
mencapai target 2,0 persen serta tingkat pengangguran yang terus menurun. Sebagai konsekuensi
atas perkembangan tersebut, otoritas moneter AS, The Fed, sedang dalam proses melakukan
normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali dengan total
kenaikan 75 basis poin. Langkah ini melanjutkan kenaikan suku bunga sebelumnya di tahun 2016 dan
penghentian program pembelian aset oleh The Fed (quantitative easing). Langkah normalisasi
semakin diperkuat dengan pengurangan neraca keuangan The Fed secara bertahap.
Berbeda dengan AS yang sudah mulai melakukan normalisasi, Zona Euro dan Jepang masih
mempertahankan kebijakan moneter longgar. Suku bunga acuan European Central Bank (ECB) masih
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berada pada kisaran nol persen (zero-bound), sedangkan Jepang masih mempertahankan suku bunga
negatif. Selain itu, program quantitative easing melalui pembelian surat berharga milik Pemerintah
di kedua kawasan masih tetap berjalan, meskipun di Eropa jumlah pembelian telah dikurangi dari
EUR60-85 miliar menjadi EUR30 miliar per bulan, terhitung mulai Januari 2018. Masih diterapkannya
kebijakan moneter longgar di kedua kawasan tersebut disebabkan oleh prospek pertumbuhan
ekonomi yang belum solid, isu penuaan populasi, serta tingkat inflasi yang belum mencapai sasaran.
Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara (%, YoY)
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Kebijakan ekonomi yang akomodatif di Eropa dan Jepang menjadi faktor penting dalam mendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi kedua kawasan tersebut pada tahun 2017. Zona Euro
mencatatkan pertumbuhan 2,3 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,8
persen. Pemulihan Zona Euro didukung oleh peningkatan pertumbuhan negara-negara utamanya
seperti Jerman, Perancis, dan Italia. Ditinjau dari sumber pertumbuhan, ekspor dan investasi pada
mesin dan peralatan menjadi kontributor utama pertumbuhan kawasan tersebut. Sementara itu,
Jepang juga memanfaatkan stimulus fiskal dalam bentuk penambahan anggaran (mencapai US$18
miliar di 2017), yang antara lain dialokasikan untuk infrastruktur. Dengan dukungan stimulus fiskal,
Jepang mencatatkan pertumbuhan ekonomi 1,6 persen, meningkat signifikan dibanding
pertumbuhan 2016 di angka 0,9 persen. Selain itu, pertumbuhan Jepang juga didukung oleh
peningkatan ekspor, investasi, dan konsumsi rumah tangga.
Peningkatan permintaan negara-negara maju telah memberi daya dorong pada pertumbuhan
ekonomi di banyak negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lebih baik dari
perkiraan juga telah memberikan dorongan positif pada negara berkembang lain yang memiliki
hubungan dagang tinggi dengan Tiongkok, seperti negara-negara ASEAN. Selain karena perbaikan
tingkat permintaan, kenaikan harga komoditas di tahun 2017 turut memberi keuntungan, terutama
pada negara pengekspor komoditas seperti Brazil dan Rusia. Kedua negara tersebut telah kembali
pada tingkat pertumbuhan ekonomi positif setelah pada dua tahun sebelumnya mengalami
kontraksi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi India melambat terdampak dari kebijakan penarikan
uang kartal pecahan tertentu dari peredaran (demonetisasi) dan penerapan good and service tax
(GST) yang kurang berjalan lancar. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi India masih yang
tertinggi di antara kelompok negara G-20.
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2.1.1

Prospek Perekonomian Global 2018 dan Proyeksi 2019

Momentum positif perekonomian global diperkirakan akan berlanjut di tahun 2018 dengan
pertumbuhan yang terus meningkat. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan
pertumbuhan ekonomi global meningkat dari 3,8 persen pada tahun 2017 menjadi 3,9 persen pada
tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan didukung oleh akselerasi pertumbuhan baik
kelompok negara maju maupun berkembang. AS akan menjadi motor pertumbuhan negara maju
dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 2,9 persen, atau meningkat 0,6 percentage point dibanding
periode sebelumnya. Akselerasi pertumbuhan ekonomi AS yang cukup signifikan tahun ini didukung
oleh kebijakan penurunan tarif pajak secara signifikan (dari 35 persen menjadi 21 persen). Sementara
itu, pertumbuhan ekonomi kelompok Zona Euro juga diperkirakan naik tipis dari 2,3 persen di tahun
2017 menjadi 2,4 persen di tahun 2018, didorong oleh investasi dan perdagangan yang membaik.
Sejalan dengan proyeksi untuk negara maju, pertumbuhan negara berkembang juga diperkirakan
masih meningkat, terdorong oleh konsumsi yang tinggi, pertumbuhan ekspor, dan perbaikan harga
komoditas. Namun demikan, negara-negara berkembang tetap harus mewaspadai risiko kebijakan
pemotongan pajak oleh AS. Pemotongan pajak akan mendorong peningkatan defisit anggaran AS
yang perlu didanai dengan obligasi sehingga menyebabkan peningkatan suku bunga obligasi.
Kebijakan pemotongan pajak dan peningkatan suku bunga obligasi AS akan menjadi daya tarik bagi
investor dan berpotensi menarik aliran modal kembali ke AS. Faktor-faktor tersebut perlu disikapi
oleh negara berkembang dengan terus memperkuat fundamental ekonomi dan menciptakan iklim
investasi yang baik.
Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan stagnan di tengah laju pertumbuhan
ekonomi negara maju yang melambat. Perekonomian AS diperkirakan melemah antara lain
disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter yang sudah dilakukan sejak beberapa tahun
sebelumnya. Seiring dengan hal tersebut, laju pertumbuhan volume perdagangan dunia juga
diperkirakan melambat, dari 5,1 persen di tahun 2018 menjadi 4,7 persen di tahun 2019. Selain akibat
tingkat permintaan global yang relatif stagnan, proyeksi perlambatan tersebut juga
memperhitungkan langkah proteksionisme yang diambil oleh AS.
Tabel 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan (%, YoY)
2017

2018P

2019P

3,8

3,9

3,9

Pertumbuhan Ekonomi
Global
Negara Maju

2,3

2,5

2,2

AS

2,3

2,9

2,7

Jepang

1,7

1,2

0,9

Negara Berkembang

4,8

4,9

5,1

Tiongkok

6,9

6,6

6,4

India

6,7

7,4

7,8

ASEAN-5

5,3

5,3

5,4

4,9

5,1

4,7

Pertumbuhan Volume Perdagangan
Global
Sumber: WEO April 2018
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Sejalan dengan AS, Zona Euro dan Jepang juga diperkirakan mengalami perlambatan ekonomi di
tahun 2019 akibat berkurangnya stimulus, populasi penduduk yang menua, dan tren produktivitas
yang lemah di tengah penurunan jumlah tenaga kerja usia produktif. Pertumbuhan ekonomi Zona
Euro dan Jepang di tahun 2019 masing-masing diperkirakan sebesar 2,0 persen dan 0,9 persen, lebih
rendah dari perkiraan untuk tahun 2018, masing-masing sebesar 2,4 persen dan 1,2 persen. Dengan
proyeksi pertumbuhan yang melambat, kebijakan moneter longgar diperkirakan masih akan
diimplementasikan di kedua kawasan tersebut.
Sementara itu, kelompok negara berkembang di tahun 2019 diproyeksikan tumbuh 4,9 persen,
sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,8 persen. Pertumbuhan tersebut terutama
didukung oleh kinerja ekonomi India yang diperkirakan kembali berakselerasi di tahun 2018 dan 2019
ke angka 7,4 persen dan 7,8 persen. Hal ini semakin menegaskan posisi India sebagai negara
berkembang dengan prospek pertumbuhan ekonomi tertinggi. Perekonomian India masih ditopang
oleh konsumsi yang tinggi serta investasi yang meningkat sejalan dengan program akselerasi
pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, moderasi perekonomian Tiongkok masih akan berlanjut dan
menjadi faktor penahan laju pertumbuhan kelompok negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi
Tiongkok diperkirakan sebesar 6,4 persen di tahun 2019, melambat dibandingkan angka perkiraan
2018 sebesar 6,6 persen.
ASEAN akan menjadi salah satu kawasan yang menopang pertumbuhan ekonomi kelompok negara
berkembang. Untuk prospek hingga tahun 2019, Indonesia diprediksi menjadi negara yang secara
konsisten akan mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, negara besar ASEAN
lainnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, diperkirakan mengalami konsolidasi pertumbuhan
meskipun secara umum tingkat pertumbuhannya cukup tinggi. Kekuatan ekonomi negara ASEAN
semakin ditopang oleh pertumbuhan sektor nonprimer yang meningkat, serta basis konsumsi yang
cukup besar. Selanjutnya, prospek pertumbuhan ekonomi beberapa negara berkembang di kawasan
lain, seperti Brazil dan Rusia diperkirakan terus meningkat seiring dengan membaiknya harga
komoditas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Risiko perekonomian global ke depan masih akan bersumber dari langkah kebijakan yang diambil oleh
negara-negara utama dunia. Selain proteksionisme yang dapat berujung pada semakin merosotnya
tingkat perdagangan internasional serta kemungkinan perang dagang AS-Tiongkok, pengetatan
kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan juga dapat menciptakan sentimen negatif dan
volatilitas yang tinggi di pasar keuangan. Kerentanan sektor keuangan perlu diatasi, terutama di
tengah lingkungan global yang penuh ketidakpastian serta perubahan teknologi yang cepat agar
tingkat kepercayaan pelaku pasar dan stabilitas tetap terjaga. Tantangan lain yang perlu diwaspadai
adalah isu perubahan iklim yang dapat mengganggu produktivitas sektor pertanian dan juga harga
komoditas pangan ke depan. Di samping itu, dunia juga masih perlu mewaspadai risiko geopolitik
yang dapat semakin menekan produktivitas dan menghambat pertumbuhan global yang lebih
inklusif.
2.1.2

Likuiditas Global

Prediksi penguatan pertumbuhan ekonomi AS membuat langkah normalisasi kebijakan moneter di
AS akan berlanjut di tahun 2018 dengan kenaikan suku bunga acuan sebanyak 3 hingga 4 kali.
Penegasan akan hal ini sempat menimbulkan gejolak di pasar saham AS, yang juga turut menjadi
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sentimen negatif pasar keuangan secara global di awal tahun 2018. Pengumuman rencana kenaikan
suku bunga acuan AS lanjutan menyebabkan pasar berekspektasi bahwa langkah tersebut diambil
dalam rangka meredam inflasi yang akan meningkat di akhir tahun. Dampak keberlanjutan
normalisasi kebijakan AS perlu diantisipasi oleh negara berkembang terutama terhadap kondisi
likuiditas dan stabilitas nilai tukar.
Meskipun demikian, prospek pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang masih baik
diperkirakan tetap menjadi daya tarik bagi masuknya aliran modal. Data menunjukkan bahwa aliran
modal masuk ke negara berkembang tetap baik di tengah kenaikan suku bunga AS selama tahun
2017, yang menunjukkan bahwa pasar sudah memperhitungkan (priced in) faktor kenaikan suku
bunga tersebut. Namun, kewaspadaan perlu ditingkatkan apabila perekonomian maju lain seperti
Zona Euro dan Jepang mengambil langkah serupa dengan AS dalam menaikkan suku bunga acuan.
Kewaspadaan tersebut juga penting mengingat beberapa negara berkembang melakukan penurunan
suku bunga di tahun 2017 yang membuat perbedaan tingkat suku bunga (interest rate differential)
dengan negara maju menyempit.
2.1.3

Harga Komoditas Global

Harga komoditas global di tahun 2018 secara umum diproyeksikan melanjutkan tren peningkatan
yang telah terjadi sejak pertengahan tahun 2016 didukung oleh pemulihan tingkat permintaan.
Meskipun demikian laju pertumbuhan harga komoditas diperkirakan melambat di tahun 2019 seiring
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. Di sektor pertanian atau pangan,
perbaikan produktivitas dan teknologi diharapkan dapat meningkatkan produksi yang mendorong
stabilitas harga. Sementara itu, pergerakan harga komoditas batu bara dan logam di tahun 2019
diperkirakan sedikit mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh moderasi permintaan
Tiongkok seiring dengan perubahan struktur ekonomi dari basis investasi ke konsumsi serta
implementasi aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Pada sisi komoditas logam, kebijakan
protektif AS dapat menyebabkan kelebihan pasokan pasar di luar AS, sementara di dalam negeri AS
sendiri akan terjadi kenaikan harga.
Grafik 3 Indeks Harga Komoditas (2005 = 100)
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Sejalan dengan pergerakan harga komoditas dunia lainnya, harga minyak dunia yang mengalami tren
penurunan sejak pertengahan 2014 dan mencapai titik terendah di awal tahun 2016, berbalik
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menunjukkan tren meningkat. Peningkatan harga ini utamanya didorong oleh kenaikan permintaan
minyak mentah dari negara-negara berkembang khususnya Tiongkok dan India, serta mulai
menguatnya permintaan negara-negara maju. Selain itu, kesepakatan OPEC dan 11 negara Non-OPEC
untuk memangkas produksi minyak mentah pada akhir tahun 2016 hingga semester pertama tahun
2017 turut mendorong kenaikan harga minyak mentah di tahun 2017.
Pada tahun 2018, harga minyak mentah utama dunia diperkirakan masih dalam tren meningkat
dibandingkan dengan tahun 2017. Perbaikan pertumbuhan ekonomi secara global, terutama negaranegara maju serta gangguan cuaca ekstrem di awal tahun menjadi faktor pendorong peningkatan
permintaan minyak mentah dunia. Faktor gangguan geopolitik antara AS dan negara-negara di Timur
Tengah juga diperkirakan turut mendorong peningkatan harga minyak. US Energy Information
Administration (EIA)1 memperkirakan permintaan minyak mentah sepanjang tahun 2018 mencapai
100,3 juta barel per hari, meningkat dibandingkan 2017 yang sebesar 98,5 juta barel per hari.
Meskipun demikian, masih terdapat faktor lain yang dapat menahan kenaikan harga minyak mentah.
Di tahun 2018, produksi minyak mentah diperkirakan mencapai 100,5 juta barel per hari, meningkat
dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 98,0 juta barel per hari, terutama bersumber dari kenaikan
produksi di AS. Melihat perkembangan tersebut, EIA memperkirakan harga minyak mentah jenis
Brent pada kisaran 70,7 dolar AS per barel pada tahun 2018, lebih tinggi dari realisasi tahun 2017
yang tercatat sebesar 54,2 dolar AS per barel.
Perkembangan harga minyak mentah global sangat mempengaruhi dinamika harga minyak mentah
Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) yang diformulasikan mengacu pada minyak mentah
jenis Brent. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak mentah
dunia, ICP tahun 2018 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2017.
Perkembangan perekonomian dunia tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan
perekonomian domestik. Membaiknya perekonomian dunia turut mendorong perbaikan kinerja
ekspor Indonesia di tahun 2017. Membaiknya harga komoditas juga berdampak positif terhadap
perekonomian nasional maupun pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di
tahun 2017. Dampak positif ini diharapkan akan terus berlanjut baik di tahun 2018 maupun 2019.
Namun demikian berbagai risiko eksternal tentunya juga perlu terus mendapat perhatian karena
berpotensi mengganggu kinerja ekonomi domestik.

2.2
2.2.1

Perkembangan Perekonomian Domestik
Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi yang terjaga tentu akan mampu menciptakan kepastian dan
kepercayaan dunia usaha sehingga mendorong peningkatan investasi yang berujung pada percepatan
pertumbuhan ekonomi ke depan. Secara umum, faktor stabilitas ekonomi terutama akan tercermin
pada tingkat harga dan inflasi serta tingkat nilai tukar yang stabil. Fluktuasi tingkat harga dan nilai
tukar yang tinggi tentu akan menciptakan ketidakpastian mengenai perkembangan pasar dan
ekonomi, meningkatkan risiko bagi aktivitas ekonomi dan dunia usaha, termasuk pemenuhan target-
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target yang telah direncanakan dan tingkat profitabilitas dunia usaha. Bagi Pemerintah, gangguan
stabilitas ekonomi tersebut akan meningkatkan risiko tidak terlaksananya implementasi programprogram kerja dan pengelolaan fiskal serta APBN yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan
memahami hal-hal tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi,
khususnya tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil guna menjamin iklim usaha yang baik
dan terlaksananya program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Laju inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam
penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, laju
inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan riil dan
kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi baik garis batas angka kemiskinan
maupun jumlah masyarakat miskin. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBN, tingkat inflasi akan
menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan belanja negara. Dengan
memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, Pemerintah akan menyusun program-program
kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil.
Selama periode tahun 2015 hingga 2017, laju inflasi berhasil dijaga sesuai dengan sasaran inflasi yang
ditetapkan. Secara umum, rendahnya inflasi ini dipengaruhi oleh keberhasilan Pemerintah dalam
menjaga dan memenuhi pasokan barang kebutuhan masyarakat sehingga stabilitas harga relatif
terjaga. Kondisi perekonomian global seperti penurunan harga minyak mentah dunia dan pelemahan
ekonomi global, serta ekspektasi inflasi di dalam negeri yang terjaga dan stabilitas nilai tukar menjadi
faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya tekanan inflasi komponen harga diatur
Pemerintah dan komponen inti. Di saat yang sama, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk
melanjutkan berbagai kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan
infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperlancar sistem distribusi dan logistik,
kebijakan stabilisasi harga seperti operasi pasar, serta program-program kesejahteraan dan jaminan
sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
Faktor berikutnya yang mempengaruhi stabilitas perekonomian adalah nilai tukar. Gejolak pada
variabel ini juga akan mengganggu pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi yang telah direncanakan.
Nilai tukar Rupiah sempat mengalami tekanan selama periode tahun 2012-2015 terutama disebabkan
oleh tekanan global. Namun, sejak pertengahan tahun 2016, nilai tukar Rupiah dapat dijaga stabil di
tengah tekanan penghentian kebijakan quantitative easing (tapering off) dan normalisasi kebijakan
suku bunga acuan (Fed Fund Rate – FFR) oleh The Fed sejak tahun 2015.
Dari sisi domestik, Rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh kuatnya fundamental perekonomian
Indonesia, seperti membaiknya perekonomian nasional, akselerasi pembangunan proyek-proyek
infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, kuatnya cadangan devisa, surplusnya neraca perdagangan,
peningkatan surplus transaksi modal dan finansial, dan membaiknya defisit transaksi berjalanHal ini
juga tercermin dari indikator daya saing Rupiah (real effective exchange rate) serta tingkat imbal hasil
obligasi Pemerintah 10 tahun yang menurun hampir 200 basis poin pada periode tahun 2012-2016.
Rendahnya inflasi yang disertai dengan stabilnya nilai tukar ini telah memberi ruang kepada Bank
Indonesia (BI) untuk melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga
acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial tanpa menyebabkan arus modal keluar.
Perbaikan peringkat (rating) utang Indonesia juga menjadi salah satu indikator mulai membaiknya
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perekonomian nasional, termasuk pada Desember 2017 dimana Fitch Ratings menaikkan peringkat
Long Term Foreign dan Local Currency Issuer Default Rating Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya
BBB- dengan outlook stabil menyusul peningkatan sovereign rating ke investment grade (BBB-) oleh
S&P. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah secara terukur di antaranya melalui intervensi di pasar
keuangan serta dukungan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial, serta peningkatan
koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.
Stabilitas ekonomi dalam mendukung momentum pertumbuhan perekonomian nasional perlu
ditopang oleh stabilitas sistem keuangan. Sepanjang tahun 2017, fundamental stabilitas sistem
keuangan tetap terjaga di level normal-stabil didukung oleh persepsi investor yang positif terhadap
prospek perekonomian Indonesia serta tingkat kepercayaan terhadap resiliensi sistem keuangan
Indonesia. Hal tersebut salah satunya nampak dari hasil Financial System Assessment Program (FSAP)
dimana Indonesia dinilai telah berhasil dalam melaksanakan reformasi di sektor jasa keuangan,
diantaranya penguatan pengawasan sektor keuangan, jaring pengaman keuangan dan protokol
manajemen krisis, serta pendalaman pasar keuangan dan inklusi keuangan. Penguatan pengawasan
dan pengaturan pada sektor keuangan dilakukan melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan
mikroprudensial agar dapat mencegah dan memitigasi perilaku sistem keuangan yang pro terhadap
siklus ekonomi (prosiklikalitas) dan risiko sistemik. Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan
prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan, dimana fokus kebijakan tidak hanya pada lembaga
keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan,
korporasi, rumah tangga dan infrastuktur keuangan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dapat
memitigasi risiko yang dihadapi dari institusi keuangan dengan mengukur tingkat kesehatan dan
kinerja dari institusi keuangan. Koordinasi yang kuat antara kebijakan makroprudensial dan
mikroprudensial dapat menjaga terciptanya stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara
menyeluruh.
2.2.2

Perkembangan Moneter dan Pasar Keuangan

Perkembangan indikator moneter uang beredar selama periode 2012 hingga 2017 secara umum
bergerak seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi domestik. Pertumbuhan uang beredar
dalam arti sempit (M1 narrow money) maupun dalam arti luas (M2 broad money) menunjukkan tren
perlambatan sejak awal 2012 hingga akhir 2014. Meningkatnya tekanan inflasi akibat dampak
tingginya harga minyak dunia serta dampak tekanan kebijakan taper tantrum Amerika Serikat di
tahun 2013 dan 2014, telah mendorong Bank Sentral untuk menaikan suku bunga acuan (BI Rate).
Peningkatan suku bunga dan tingginya inflasi telah mendorong penurunan permintaan uang di
masyarakat untuk konsumsi dan kebutuhan transaksi sehari-hari serta disinsentif pada kegiatan
investasi dan aktivitas ekonomi, dan pada gilirannya turut mempengaruhi laju pertumbuhan
ekonomi. Laju pertumbuhan M1 telah menurun dari sekitar 15 persen di awal tahun 2012 menjadi
hanya sekitar 6 persen di akhir tahun 2014. Tren yang sama juga ditunjukan oleh pertumbuhan M2
yang tumbuh sekitar 17 persen di awal tahun 2012 hingga mencapai sekitar 12 persen di akhir 2014.
Di tahun-tahun selanjutnya, seiring dengan meredanya tekanan inflasi dan terjaganya stabilitas
ekonomi serta dalam rangka memberikan stimulus bagi aktivitas sektor riil, Bank Indonesia mulai
mengambil langkah kebijakan moneter yang lebih longgar melalui penurunan suku bunga acuan.
Penurunan suku bunga tersebut telah mampu mendorong aktivitas ekonomi sehingga permintaan
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uang tunai oleh dalam perekonomian juga mulai meningkat. Pertumbuhan M1 pun kembali
meningkat ke 17,3 persen di tahun 2016, dan sedikit mereda di tahun 2017 ke tingkat 12,4 persen.
Namun untuk kategori uang beredar M2, pertumbuhannya masih mengalami moderasi dimana pada
akhir tahun 2017 hanya tumbuh sebesar 8,3 persen. Perbedaan antara M1 dan M2 tersebut terutama
disebabkan oleh masih lambatnya pertumbuhan uang kuasi/simpanan berjangka (saving deposit,
time deposit, simpanan giro valas) yang menjadi salah satu komponen kategori uang beredar M2.
Perlambatan pertumbuhan uang kuasi tersebut juga dipertegas dengan tren pertumbuhan Dana
Pihak Ketiga (DPK) di perbankan nasional yang juga melambat. Perlambatan pertumbuhan tabungan
berjangka dan DPK diantaranya disebabkan oleh respon suku bunga deposito yang menurun
mengikuti penurunan suku bunga acuan. Kondisi tersebut juga telah mendorong pengalihan
tabungan masyarakat ke instrumen investasi lain, seperti saham maupun obligasi.
Grafik 4 Pertumbuhan Uang Beredar dan DPK (yoy)
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Dalam sistem keuangan domestik, porsi industri perbankan mendominasi hampir 70 persen dari total
aset pada sistem keuangan, maka kekuatan permodalan dan likuiditas perbankan menjadi fondasi
stabilitas sistem keuangan. Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan berada pada level moderat
terlihat dengan semakin membaiknya kualitas kredit perbankan. Hal ini menunjukkan konsolidasi
kredit bermasalah oleh perbankan telah menunjukkan hasil. Kualitas permodalan lembaga jasa
keuangan relatif kuat, ditunjukkan dengan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan pada tahun 2017
mencapai 23,18 persen lebih tinggi dari rata-rata CAR perbankan di kawasan ASEAN yang berkisar di
tingkat 18 persen. Sementara itu likuiditas yang tersedia di sektor jasa keuangan masih memadai
mencapai Rp626 triliun pada tahun 2017. Sistem pembayaran dinilai berjalan dengan aman, efisien,
lancar, dan handal yang tercermin dari indikator sistem pembayaran yang secara umum
menunjukkan kinerja positif.
Lebih detail, pada periode 2013 sampai dengan 2017, peran fungsi intermediasi perbankan sempat
melambat seiring dengan perkembangan perekonomian global dan domestik yang belum solid.
Namun demikian, perkembangan pada akhir tahun 2017 mulai menunjukkan adanya pembaikan.
Selain dipicu oleh perlambatan aktivitas perekonomian, tren penurunan tingkat permintaan kredit,
perlambatan fungsi intermediasi yang terjadi juga dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga kredit,
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perkembangan harga komoditas, serta proses konsolidasi yang dilakukan oleh industri perbankan.
Setelah tumbuh 23,08 persen yoy pada tahun 2012, kredit perbankan mencatatkan penurunan
tingkat pertumbuhan menjadi 21,60 persen pada tahun 2013 hingga menyentuh level 7,87 persen
pada tahun 2016. Pada akhir tahun 2017, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 8,24
persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai nominal kredit yang
disalurkan mencapai Rp4.738,0 triliun. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi dan harga komoditas yang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun faktor
tingginya undisbursed loan serta proses restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh industri
perbankan sepanjang tahun 2017 masih menjadi faktor penghambat pertumbuhan kredit.
Di sisi lain, pertumbuhan DPK yang dihimpun oleh industri perbankan juga berada dalam tren yang
melambat dari 13,60 persen pada tahun 2013 menjadi 9,35 persen pada akhir tahun 2017. Pada akhir
tahun 2017, DPK di perbankan tercatat sebesar Rp5.289,2 triliun. Tren penurunan DPK ini terutama
dipengaruhi oleh langkah-langkah perbankan untuk menekan biaya dana dengan menurunkan suku
bunga simpanan serta dampak penyesuaian suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate Bank Sentral
yang sejak akhir 2015 hingga Oktober 2017 turun 200 basis poin. Pada akhir 2017, posisi suku bunga
7-Day Reverse Repo Rate berada di level 4,25 persen. Melambatnya intermediasi perbankan tersebut
pada akhirnya mendorong tren perlambatan pertumbuhan aset perbankan pada periode 2013 –
2017. Setelah tumbuh 16,2 persen pada 2016, aset perbankan tercatat hanya tumbuh sebesar 9,8
persen pada tahun 2017. Secara nominal, aset perbankan pada akhir tahun 2017 mencapai Rp7.387,1
triliun atau mencapai 54,82 persen dari PDB.
Selanjutnya, rentabilitas perbankan menunjukkan tren yang menurun apabila dilihat dari indikator
return on asset (ROA) dari 3,08 pada 2013 menjadi 2,45 pada akhir tahun 2017. Namun demikian,
perkembangan ROA perbankan Indonesia masih menunjukkan rentabilitas yang baik mengingat
pedoman CAMELS mensyaratkan ROA lebih besar dari 1,5 persen. Salah satu penyebab penurunan
ROA adalah pertumbuhan beban operasional yang melebihi pendapatan operasional sehingga rasio
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) naik dari 76,16 persen menjadi 78,64
persen pada akhir tahun 2017. Dari sisi permodalan, industri perbankan memiliki tingkat ketahanan
permodalan yang kuat yang ditandai dengan rasio kecukupan modal (CAR) yang terus meningkat dan
berada pada level tinggi dan jauh di atas batas minimum 8 persen, sehingga cukup memadai untuk
mengantisipasi potensi peningkatan profil risiko dan mendukung ekspansi kredit. Pada akhir tahun
2013, CAR perbankan tercatat sebesar 18,13 persen dan terus meningkat hingga mencapai 23,18
persen di akhir tahun 2017. Perkembangan ini juga memberikan sinyal bahwa industri perbankan
memiliki basis yang cukup kuat untuk tumbuh berkelanjutan di masa mendatang, meskipun di sisi lain
harus disadari bahwa salah satu penyebab tingginya CAR adalah masih relatif rendahnya
pertumbuhan kredit.
Pada pasar modal, pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) masih menunjukkan tren
pertumbuhan sejalan dengan tren penurunan yield SBN sejak tahun 2013. Hal ini didukung oleh
meningkatnya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang ditopang oleh
berbagai kebijakan Pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemulihan
ekonomi global yang mendorong kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia juga menjadi
penopang membaikinya fundamental ekonomi Indonesia.
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Stabilitas di pasar saham dalam beberapa tahun terakhir cukup terjaga di tengah tekanan baik yang
berasal dari dalam negeri maupun global. Hal ini terlihat dari tren IHSG, paling tidak dalam lima tahun
terakhir, yang meningkat 48,7 persen dari 4.274,18 pada akhir 2013 ke level 6.355,65 di akhir 2017.
Di tengah tren positif tersebut, pengumuman the Fed di tahun 2013 mengenai rencana penghentian
program quantitative easing menjadi sumber ketidakpastian bagi pasar keuangan global.
Dampaknya, investor nonresiden melepas investasinya di pasar saham Indonesia hingga mencapai
Rp20,65 triliun dan memicu pelemahan IHSG sebesar 0,98 persen di tahun 2013 secara yoy. Selain
itu, IHSG mengalami penurunan 12,13 persen di tahun 2015 akibat tekanan global yaitu
memburuknya kondisi perekonomian beberapa negara, terutama kawasan Eropa, tren pelemahan
harga komoditas serta keputusan Tiongkok untuk melakukan depresiasi terhadap nilai tukar Yuan
yang saat itu mendorong aksi jual bersih investor nonresiden hingga mencapai Rp22,59 triliun.
Kondisi yang berbeda dialami IHSG di tahun 2017 di mana stabilitas IHSG terjaga di tengah tekanan
jual investor nonresiden. Pada tahun 2017 IHSG tumbuh 20 persen yoy, bahkan sempat menyentuh
rekor tertinggi 6.355,65 di tengah aksi jual investor nonresiden yang mencapai Rp39,9 triliun.
Dari sisi kontribusi pasar saham terhadap perekonomian, kondisi pasar yang stabil turut mendorong
peningkatan peranan pasar saham Indonesia sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mendorong
aktivitas perekonomian, terutama pembangunan infrastruktur yang saat ini menjadi fokus
Pemerintah. Dari tahun 2013 sampai dengan 2017, terdapat 126 perusahaan (beberapa di antaranya
merupakan BUMN dan anak usaha BUMN kontrak karya) yang melakukan initial public offering
dengan nilai penerbitan Rp58,84 triliun.
Dari sisi pasar SBN, kepemilikan investor nonresiden menunjukkan tren peningkatan dari 32,54
persen di akhir 2013 ke level 39,82 persen di akhir 2017. Di satu sisi, meningkatnya kepemilikan
tersebut akan mendorong kenaikan risiko tekanan jika terjadi outflow secara massif. Namun di sisi
lain, kondisi ini menjadi indikasi tingginya minat beli investor global terhadap pasar SBN. Hal tersebut
ditopang oleh stabilnya pasar SBN dengan tren yield SBN seri benchmark tenor 10 tahun yang
mengalami penurunan 212 bps dari 8,41 persen pada akhir 2013 ke level 6,29 persen di akhir 2017.
2.2.3

Perkembangan Ekonomi Domestik

Secara umum, pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan kinerja yang relatif
baik meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2014 dan 2015 yang merupakan periode
konsolidasi berakhirnya masa commodity boom. Namun demikian, sejak akhir tahun 2016
pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan yang didorong membaiknya permintaan domestik
(domestic demand) dan pertumbuhan perdagangan internasional yang sejalan dengan peningkatan
pertumbuhan ekonomi global. Sinyal perbaikan ekonomi terlihat dari kinerja investasi dan ekspor
serta impor yang tumbuh tinggi di akhir tahun 2016 dan berlanjut hingga sepanjang tahun 2017.
Penguatan kinerja ekonomi di tahun 2017 terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi.
Selain itu, perbaikan kondisi ekonomi global mendukung kinerja perdagangan internasional yang
memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian domestik. Sementara kontribusi konsumsi
masyarakat masih cukup tinggi meskipun sedikit mengalami perlambatan dibanding tahun
sebelumnya.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(LNPRT) merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian dengan rata-rata sumbangan sebesar
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57,3 persen dan tumbuh rata-rata 5,1 persen pada periode 2013-2017. Pertumbuhan konsumsi
rumah tangga dan LNPRT sempat mengalami penurunan hingga tahun 2015 dan kemudian meningkat
pada tahun 2016 dan 2017. Kinerja tersebut antara lain didukung oleh tingkat inflasi yang relatif
rendah dan terkendali. Meski demikian, pertumbuhan konsumsi 2016-2017 tersebut masih di bawah
rata-rata tingkat pertumbuhannya pada periode 2013-2017. Hal ini diperkirakan adanya faktor
pergeseran preferensi konsumsi masyarakat ke investasi, khususnya di kalangan menengah ke atas.
Kondisi ini diindikasikan oleh beberapa hal seperti peningkatan kepemilikan domestik di dalam pasar
saham, SBN, serta peningkatan DPK, terutama tabungan dan simpanan berjangka.
Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi Pemerintah bergerak relatif dinamis sejalan dengan
program-program Pemerintah. Dengan kontribusi rata-rata sekitar 9,5 persen terhadap ekonomi,
konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh cukup tinggi pada tahun 2013 dan 2015, namun mengalami
kontraksi pada tahun 2016. Pelemahan pertumbuhan ini terkait adanya penyesuaian belanja
nonproduktif guna meningkatkan kualitas belanja tidak hanya dalam jangka pendek namun juga
dalam jangka panjang. Di samping itu, alokasi belanja produktif dan pola penyerapan anggaran yang
lebih baik memberikan stimulasi terhadap kinerja perekonomian domestik di tengah tekanan
ekonomi global.
PMTB memiliki peran yang semakin penting dalam perekonomian nasional. Dalam lima tahun
terakhir, rata-rata kontribusi PMTB terhadap perekonomian mencapai 32,4 persen. Pada tahun 2017,
PMTB mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan dan tercatat sebagai pertumbuhan tertinggi
sejak tahun 2013. Kondisi ini terutama didorong oleh keberlanjutan pelaksanaan proyek-proyek
infrastruktur Pemerintah dan BUMN serta masih tingginya ekspansi belanja modal korporasi swasta
untuk investasi proyek fisik. Pada gilirannya, masifnya pembangunan infrastruktur dan proyek fisik
swasta menjadi faktor pemicu dalam penguatan impor barang modal baik untuk mendukung
keperluan bangunan maupun dalam bentuk mesin-mesin, perlengkapan serta peralatan lainnya.
Perbaikan iklim investasi dan peningkatan tata kelola Pemerintahan yang terus diupayakan
Pemerintah melalui deregulasi, simplifikasi maupun harmonisasi turut memberikan andil dalam
penguatan PMTB yang berasal dari investasi langsung PMA dan PMDN. Peningkatan sovereign credit
rating dan perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) secara konsisten juga turut memberkan
dampak positif dalam peningkatan PMTB.
Sementara itu, kinerja ekspor dan impor mengalami tekanan yang cukup berat pada periode 20132016, yang mana pertumbuhan kedua komponen tersebut terus menurun bahkan mengalami
kontraksi pada tahun 2015 dan 2016. Faktor utama yang mendorong pelemahan tersebut adalah
penurunan permintaan global. Namun, sejak kuartal akhir 2016 hingga 2017, kenaikan permintaan
barang dari negara mitra dagang utama (major trading partner/MTP) mendorong perbaikan kinerja
perdagangan internasional. Sementara itu, peningkatan impor didukung oleh peningkatan
permintaan domestik akan barang modal dan bahan baku, khususnya untuk menopang kinerja
pertumbuhan sektor sekunder.
Dari sisi produksi, pada periode 2013-2015 kinerja perekonomian secara umum mengalami
perlambatan, kemudian mulai mengalami titik balik perbaikan di tahun 2016 dan 2017. Sepanjang
periode tersebut kinerja sektor primer tumbuh relatif rendah, Sektor Industri Pengolahan tumbuh
relatif stabil, dan Sektor Jasa-jasa tumbuh cukup tinggi.
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Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan kontribusi yang cukup besar
terhadap perekonomian dengan rata-rata sebesar 13,4 persen dalam lima tahun terakhir, meskipun
secara umum mengalami tren pertumbuhan yang melambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar
3,9 persen. Tren perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor cuaca yang kurang
menguntungkan termasuk adanya fenomena alam seperti el nino dan la nina yang menganggu siklus
produksi, khususnya untuk tanaman pangan dan hortikultura. Meskipun demikian, Pemerintah terus
berupaya menjaga ketersediaan pasokan, melakukan perbaikan tata niaga, serta menjamin
kelancaran distribusi sehingga harga pangan relatif terjangkau.
Selain itu kinerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga dipengaruhi oleh subsektor
tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao yang sempat mengalami perlambatan
akibat penurunan ekspor sebagai dampak pelemahan permintaan global. Sementara itu, subsektor
Perikanan kinerjanya masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sektor Pertanian secara
keseluruhan didukung oleh peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya serta upaya
penegakan hukum di bidang perikanan.
Sementara itu, Sektor Pertambangan dan Penggalian masih dalam tingkat pertumbuhan yang relatif
rendah dengan tumbuh rata-rata sebesar 0,2 persen dalam lima tahun terakhir, bahkan sempat
mengalami pertumbuhan negatif pada 2015, sebelum kembali tumbuh positif di dua tahun
berikutnya seiring dengan membaiknya permintaan global. Fluktuasi harga komoditas tambang
seperti batubara, minyak, dan logam menjadi faktor dominan lemahnya kinerja sektor ini. Selain itu,
implementasi kebijakan hilirisasi produk mineral tambang pada jangka pendek sempat berdampak
pada menurunnya tingkat produksi mineral dan logam pada tahun 2014. Namun pada periode
selanjutnya berdampak pada hilirisasi produk mineral tambang melalui pembangunan beberapa
smelter logam.
Perlambatan di Sektor Pertambangan juga disebabkan oleh penurunan kinerja di sektor hulu migas.
Dalam periode 2013-2017, produksi dan lifting minyak dan gas bumi menunjukkan tren penurunan.
Secara umum tren penurunan ini disebabkan oleh turunnya produksi alamiah akibat kondisi sumursumur produksi dan fasilitas operasi yang telah mature dan menua, sementara kegiatan eksplorasi
yang dilakukan kurang menghasilkan cadangan baru yang memadai. Rendahnya harga minyak dalam
beberapa tahun terakhir juga menyebabkan penurunan aktivitas investasi di hulu migas akibat
banyaknya proyek yang tidak dapat memenuhi tingkat keekonomian. Di samping itu, beberapa
blok/wilayah kerja akan memasuki masa terminasi dan belum mendapatkan kepastian perpanjangan
kontrak kerjasama menjadi disinsentif dalam melakukan investasi dan aktivitas pengeboran.
Dalam periode 2013-2017, Sektor Industri Pengolahan tumbuh rata-rata sebesar 4,4 persen dan
merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian, yakni mencapai 20,8
persen. Kinerja dimaksud relatif rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional terutama
disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan industri pengilangan migas. Kondisi tersebut sejalan dengan
penurunan produktivitas kilang-kilang migas yang ada. Di sisi lain, kinerja industri nonmigas masih
tumbuh positif ditopang oleh industri dengan basis pasar domestik yang besar antara lain industri
makanan, kimia, mesin dan industri logam dasar. Meskipun demikian, perkembangan industri
nonmigas juga dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global dan harga komoditas. Hal ini tercermin
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dari kinerja industri berbasis komoditas seperti industri karet, kayu, furnitur, serta tekstil yang
tumbuh relatif rendah sejalan dengan kinerja ekspor nasional.
Pemerintah terus berupaya mendorong penguatan Sektor Industri Pengolahan antara lain melalui
berbagai paket-paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan sejak awal tahun 2015. Hal ini
mencakup upaya kemudahan investasi, perbaikan infrastruktur khususnya logistik pelabuhan, dan
pengaturan harga gas untuk mendukung pertumbuhan industri hilir. Selain itu dari sisi insentif fiskal,
Pemerintah juga menyempurnakan kerangka insentif penanaman modal seperti Tax Holiday, Tax
Allowance, insentif bea keluar, serta pemberian fasilitas fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus dan
Kawasan Industri. Berbagai upaya tersebut telah mendorong proses peningkatan nilai tambah serta
jumlah ragam produk, misalnya pada industri hilir kelapa sawit.
Lebih jauh, kinerja pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang masih berada di bawah level
nasional menyebabkan kontribusinya terhadap perekonomian dalam tren menurun. Meski demikian,
kondisi tersebut relatif sejalan dengan tren penurunan kontribusi manufaktur secara global.
Fenomena global dimaksud didukung oleh data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa 100 dari 124
negara mengalami penurunan kontribusi manufaktur.2 Salah satu penyebab utama terjadinya kondisi
tersebut adalah rantai nilai (value chain) produksi yang lebih terfragmentasi dan membesarnya nilai
tambah jasa dalam input dan output manufaktur atau sering disebut dengan istilah servicification.
Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas jasa yang terkait manufaktur seperti kegiatan
desain, riset dan pengembangan, serta purnajual. Dengan demikian, meskipun kontribusi sektor
industri pengolahan mengalami penurunan, namun kondisi tersebut belum membuktikan adanya
gejala deindustrialisasi prematur.
Sejalan dengan fenomena tersebut, kondisi sektor-sektor jasa di Indonesia juga menunjukkan
peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya pada Sektor Informasi dan
Komunikasi, Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Keuangan. Sektor Informasi dan
Telekomunikasi tumbuh rata-rata 9,8 persen yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi seiring
dengan peningkatan aktivitas ekonomi digital. Sementara itu, Sektor Transportasi dan Pergudangan
tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen didukung oleh perbaikan konektivitas nasional dan penambahan
jumlah layanan rute angkutan serta layanan pengiriman barang. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi
tumbuh rata-rata sebesar 7,3 persen didorong oleh penyaluran kredit perbankan dalam mendukung
aktivitas perekonomian.
Sektor jasa lain yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Sektor Perdagangan dengan
sumbangan rata-rata sebesar 13,2 persen. Namun demikian, kinerja sektor tersebut tumbuh relatif
lambat searah dengan kinerja industri domestik. Selain itu, perkembangan sektor ini sejalan dengan
dinamika perdagangan global yang tercermin dari kinerja ekspor dan impor nasional.
Memasuki tahun 2018, kinerja perekonomian nasional pada triwulan I tumbuh sebesar 5,1 persen
atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh sebesar 5,0 persen. Dari
sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan. Konsumsi
rumah tangga tumbuh stabil dengan dukungan tingkat inflasi yang terjaga. Konsumsi LNPRT dan
konsumsi Pemerintah tumbuh cukup tinggi sejalan dengan persiapan Pemilukada dan tingginya
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realisasi belanja pegawai, barang dan sosial. Kinerja investasi (PMTB) tumbuh signifikan dan tercatat
sebagai pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini didorong oleh pembangunan
infrastruktur fisik yang masih berjalan serta tumbuhnya PMA-PMDN. Peningkatan investasi juga
didukung oleh peningkatan kinerja impor yang salahsatunya merupakan impor barang modal. Hal
tersebut mengindikasikan adanya harapan peningkatan pendapatan (PDB) di periode berikutnya.
Sementara itu dari sisi produksi, seluruh sektor ekonomi mampu mencatat pertumbuhan positif.
Kinerja perekonomian terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan,
serta jasa-jasa. Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan didorong
oleh peningkatan aktivitas industri nonmigas, khususnya industri makanan minuman, tekstil, logam
dasar, serta mesin dan perlengkapan. Selain itu, kinerja ekspor dan impor yang relatif baik turut
mendukung kinerja pertumbuhan Sektor Industri dan juga menjadi penopang perbaikan kinerja
Sektor Perdagangan. Sektor konstruksi tumbuh tinggi didorong oleh keberlanjutan pembangunan
infrastruktur di berbagai daerah. Lebih jauh, sektor jasa yang terkait dengan logistik dan infrastruktur
seperti sektor informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan mampu tumbuh tinggi
didukung oleh perkembangan aktivitas ekonomi digital, serta peningkatan penyediaan layanan
transportasi dan pengiriman barang.
2.2.4

Neraca Pembayaran

Neraca Pembayaran merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kinerja
suatu perekonomian. Berdasarkan perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia selama tahun 2013
hingga tahun 2017, secara umum dapat diperoleh gambaran semakin kuat dan sehatnya kondisi
ekonomi domestik dalam tahun-tahun terakhir. Penguatan kinerja ekonomi Indonesia tercermin
pada perbaikan-perbaikan komponen neraca Transaksi Berjalan (current account) maupun neraca
Transaksi Modal dan Finansial (capital and financial account) dalam dua tahun terakhir, di tengah
tingginya ketidakpastian ekonomi global.
Dari sisi neraca Transaksi Berjalan, terlihat terjadinya penurunan defisit selama periode tersebut.
Pada tahun 2013, defisit neraca transaksi berjalan mencapai 3,19 persen terhadap PDB dan secara
bertahap menurun hingga mencapai defisit 1,7 persen terhadap PDB. Secara umum defisit neraca
Transaksi Berjalan terjadi sejak tahun 2012, seiring dengan melemahnya kinerja komponen neraca
Perdagangan Barang (Trade Balance) Indonesia dan tidak cukup kuat mengatasi defisit komponen
neraca Jasa (Services) dan Pendapatan Primer (Primary Income). Pelemahan demand global dan mitra
dagang Indonesia sejak tahun tersebut telah menyebabkan penurunan nilai ekspor secara signifikan.
Kondisi tersebut diperparah dengan berakhirnya periode commodity boom di tahun 2014 yang
menyebabkan nilai ekspor Indonesia semakin menurun. Walaupun kinerja ekspor barang mengalami
pelemahan, namun nilai neraca perdagangan masih mencatat surplus. Hal tersebut disebabkan nilai
impor barang yang juga menurun seiring dengan melemahnya kinerja perekonomian domestik. Di
tahun 2015 hingga tahun 2017, posisi neraca Perdagangan Barang mulai kembali meningkat didukung
oleh membaiknya kinerja ekspor maupun impor. Peningkatan kinerja impor juga, terutama impor
bahan baku dan barang modal menandakan kembali meningkatnya aktivitas ekonomi dan produksi
dalam negeri, khususnya di tahun 2017.
Posisi Neraca Jasa maupun Neraca Pendapatan Primer masih terus mencatatkan defisit. Untuk Neraca
Jasa, defisit terutama dipicu oleh defisit pada Jasa Transportasi yang disebabkan oleh dominasi
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penggunaan maskapai asing dalam aktivitas ekspor impor (freight) dan penumpang (passenger).
Komponen jasa yang juga menyumbang defisit adalah jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun,
serta Biaya Penggunaan Kekayaan Intelektual, hal ini disebabkan oleh masih tingginya transaksi untuk
ketiganya yang menggunakan pelayanan dari institusi asing dibanding penyedia jasa atau perusahaan
domestik. Melihat kecenderungan masih besarnya ketergantungan, perlu adanya upaya
meningkatkan kapasitas dan daya saing dari perusahaan penyedia jasa domestik.
Di sisi lain, kinerja Neraca Jasa Perjalanan (Travel) masih cukup baik dan selalu mencatatkan surplus.
Capaian surplus tersebut disebabkan oleh masih cukup besarnya kunjungan wisatawan mancanegara
ke Indonesia untuk berlibur, bisnis dan lainnya. Fakta tersebut juga menjadi dasar bagi Pemerintah
dalam menetapkan sektor Pariwisata (Tourism) sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk
mendukung kinerja perekonomian Indonesia sejak beberapa tahun lalu.
Grafik 5 Neraca Pembayaran (US$ miliar)
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Sementara itu kinerja Neraca Transaksi Modal dan Finansial pada periode 2012-2015 menunjukkan
tren peningkatan surplus kecuali tahun 2015. Peningkatan surplus yang cukup pesat terjadi pada
periode 2013-2014 akibat besarnya arus investasi langsung dan investasi portofolio. Peningkatan arus
modal tersebut sejalan dengan tingginya arus modal dan likuiditas global ke arah emerging market
akibat masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan dan prospek ekonomi negara maju, dan
dinamika geopolitik Timur Tengah yang kurang kondusif. Sementara itu keberhasilan Pemerintah
dalam menjaga kinerja ekonomi mampu meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap prospek
iklim usaha dan perekonomian domestik. Peningkatan investasi langsung yang bersifat jangka
panjang, mengindikasikan perspektif positif investor global terhadap kinerja ekonomi Indonesia ke
depan. Namun demikian, di tahun 2015, walau masih mencatat nilai surplus, telah terjadi penurunan
neraca transaksi modal dan finansial bila dibanding tahun sebelumnya. Gejolak ini terutama
dipengaruhi oleh isu kenaikan FFR dan normalisasi kebijakan quantitative easing oleh the Fed di tahun
2015. Kekhawatiran investor untuk memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari
instrumen investasi AS menyebabkan terjadinya pergeseran minat investor untuk menanamkan
modalnya di negara tersebut. Gejala tersebut mulai terlihat sejak Desember 2014 yang berlanjut di
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tahun 2015 pada saat kebijakan moneter yang lebih ketat benar-benar dilaksanakan oleh the Fed. Isu
rebalancing ekonomi Tiongkok serta berakhirnya periode commodity boom turut menjadi disinsentif
bagi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal tersebut telah mengakibatkan
penurunan surplus investasi langsung, investasi portofolio serta defisit investasi lainnya.
Selanjutnya surplus transaksi modal dan finansial terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang
tahun 2016-2017. Peningkatan surplus tersebut didorong tetap positifnya persepsi pelaku ekonomi
terhadap perekonomian domestik. Persepsi positif tersebut ditopang prospek pertumbuhan ekonomi
yang semakin kuat, stabilitas ekonomi yang terkendali, serta implementasi kebijakan Undang-Undang
Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Perbaikan kinerja Neraca Transaksi Modal dan
Finansial terus berlanjut hingga tahun 2017 yang ditunjukkan oleh peningkatan surplus seiring
dengan membaiknya iklim investasi selama tahun 2017. Kenaikan peringkat kredit dari S&P dan Fitch
Rating, peningkatan peringkat Ease of Doing Business ke posisi 72, peningkatan kepemilikan
nonresiden di SUN Rupiah dan peningkatan penerbitan obligasi global korporasi memperkuat indikasi
perbaikan kinerja perekonomian Indonesia. Kondisi indikator-indikator perekonomian yang membaik
tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan aliran masuk modal investasi langsung maupun
investasi portofolio yang pada akhirnya mencatatkan surplus transaksi modal dan finansial.
Perkembangan surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial yang lebih besar dibanding defisit
Neraca Transaksi Berjalan, khususnya dalam dua tahun terakhir, telah mampu memberikan dampak
positif pada posisi cadangan devisa Indonesia. Nilai cadangan devisa Indonesia yang berada di bawah
US$100 miliar pada tahun 2013, telah meningkat dan mencapai US$130,2 miliar di akhir tahun 2017
atau setara dengan 8,3 bulan nilai impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Tingkat
tersebut jauh dari acuan batas tingkat cadangan devisa yang aman berdasarkan standar internasional
yaitu sebesar 3 bulan. Posisi cadangan devisa yang kuat tersebut tentu menjadi modal bagi upayaupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dari waktu ke waktu serta memberikan kontribusi positif
dalam menjaga tingkat kepercayaan investor dunia dan domestik.

2.3

Proyeksi Perekonomian Domestik 2018

Secara keseluruhan perekonomian pada tahun 2017 mampu tumbuh lebih baik dengan didorong oleh
kinerja pertumbuhan investasi dan perdagangan internasional yang tinggi. Penciptaan iklim investasi
yang semakin baik dan percepatan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh membaiknya
volume perdagangan global turut mendukung perbaikan ekonomi sepanjang tahun 2017. Potensi
penggerak motor pertumbuhan tersebut diperkirakan tetap berlanjut dan mendukung kinerja
ekonomi di tahun 2018 melalui bauran kebijakan dalam mendorong investasi dan daya saing serta
keberlanjutan penyelesaian pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemanfaatan skema KPBU akan
terus didorong sehingga dapat meningkatkan peran swasta dalam peningkatan investasi nasional.
Peningkatan investasi diharapkan mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang nantinya
dapat memperbaiki tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat.
Pada tahun 2018, PMTB diperkirakan tetap mampu tumbuh tinggi seiring berlanjutnya implementasi
pembangunan proyek-proyek infrastruktur baik yang dijalankan oleh Pemerintah, BUMN maupun
dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), jumlah proyek strategis nasional bertambah menjadi
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245 proyek dan 2 program dengan total investasi infrastruktur diperkirakan mencapai Rp4.400 triliun.
Kenaikan belanja modal BUMN tahun 2018 yang cukup tinggi yakni direncanakan lebih dari Rp550
triliun juga akan memberikan dampak strategis pada pertumbuhan PMTB di tahun 2018. Selain itu,
masih tingginya aksi korporasi dalam melakukan investasi baik untuk kepentingan ekspansi usaha
maupun peningkatan produksi juga akan memicu kenaikan impor barang modal dan pembelian
mesin-mesin serta perlengkapan produksi yang akan bermuara pada peningkatan PMTB di tahun
2018. Dari sisi investasi langsung, beberapa kebijakan yang akan berdampak cukup signifikan
terhadap kenaikan investasi tahun 2018 diantaranya diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha serta peraturan mengenai pembentukan Tim
Satgas Investasi dan peraturan Pemerintah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman
modal di daerah yang saat ini tengah direvisi.
Untuk mendukung peningkatan konsumsi nasional, Pemerintah terus berupaya untuk mengelola agar
laju inflasi nasional terjaga pada tingkat yang rendah dan stabil sesuai dengan rentang sasaran inflasi
yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong peningkatan
kesejahteraan serta terjaganya daya beli masyarakat, dengan tetap memberikan perlindungan
terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui beberapa kebijakan, diantaranya
penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu. Pelaksanaan beberapa kegiatan besar
seperti Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah, penyelenggaraan Asian Games di
Jakarta dan Palembang, serta sidang tahunan International Monetary Fund (IMF) – World Bank di Bali
diharapkan juga turut mendukung perbaikan konsumsi nasional.
Pemulihan kinerja ekspor dan impor diharapkan terus berlanjut di tahun 2018 yang didukung oleh
perbaikan pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan, terutama di negara-negara mitra
dagang utama. Perbaikan kapasitas produksi dan sistem logistik nasional diharapkan mampu
meningkatkan kinerja ekspor. Sejalan dengan peningkatan ekspor, impor juga diperkirakan
meningkat dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku dan barang modal pada
sektor-sektor kunci. Pemerintah bersama BI selaku otoritas moneter juga terus berupaya untuk
menjaga agar pergerakan nilai tukar Rupiah dan tingkat suku bunga terjaga pada rentang yang
mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Pemerintah akan terus melakukan
pemantauan terhadap dinamika perekonomian global, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik
di beberapa wilayah yang dikhawatirkan memberikan tekanan terhadap perkembangan harga
komoditas energi dan pangan di dalam negeri.
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5 BAB III
SASARAN, TANTANGAN, DAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

Bab ini akan membahas sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) beserta
pencapaian pembangunan dalam tiga tahun pelaksanaannya. Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah
telah mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi
yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Namun demikian, untuk
mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah masih menghadapi beberapa
kendala dan tantangan sehingga perbaikan program-program sosial ekonomi perlu terus diupayakan
untuk tercapainya target pembangunan di periode yang akan datang. Selanjutnya bagian ini akan
mengulas mengenai tantangan-tantangan pembangunan yang akan dihadapi Indonesia di tahun 2019
seperti kemiskinan dan kesenjangan, pengangguran dan produktivitas, peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM), stunting, serta pengarusutamaan gender. Dalam rangka menjawab dan
mengatasi tantangan pembangunan tersebut, bab ini juga akan mengulas mengenai arah kebijakan
pembangunan, terutama dari sisi fiskal untuk mampu mencapai hasil pembangunan yang lebih
inklusif.

3.1

Sasaran Pembangunan

Pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan lima tahun yang tertuangn dalam RPJMN 20152019 dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan Pemerintah berupa RKP. Dokumen ini menjadi
jangkar bagi Pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam mencapai sasaran/target
pembangunan hingga tahun 2019. Saat ini RPJMN 2015-2019 dan RKP sebagai implementasinya telah
berjalan selama tiga tahun dengan berbagai pencapaian dan kendala yang dihadapi. Dari sisi ekonomi
makro, setelah sempat melambat di tahun 2015, pencapaian target pertumbuhan ekonomi
mengalami tren meningkat, meskipun terus dibayangi oleh ketidakstabilan perekonomian global.
Pada periode 2015-2017, perekonomian nasional tetap tumbuh positif, masing-masing sebesar 4,9
persen, 5,0 persen, dan 5,1 persen, yang diikuti perbaikan indikator kesejahteraan seperti tingkat
kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan tingkat kesenjangan.
Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat terutama
kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui penciptaan lapangan kerja dan
bantuan/perlindungan sosial. Dalam tiga tahun terakhir, angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) mampu terus menurun seiring dengan kinerja ekonomi yang selalu tumbuh positif.
Pertumbuhan ekonomi yang mendorong perluasan kesempatan kerja dan diiringi stabilitas harga
yang terjaga, telah memberikan andil bagi penurunan tingkat kemiskinan dari 10,70 persen pada
September 2016 menjadi 10,12 persen pada September 2017. Selain itu, Pemerintah terus
mendorong peningkatan efektivitas program-program bantuan, pemberdayaan, dan perlindungan
sosial sehingga angka kemiskinan di tahun 2018 dan 2019 diharapkan tetap menurun hingga menuju
single digit. Di samping mengurangi kemiskinan, Pemerintah akan terus menjaga penduduk rentan
miskin yang jumlahnya relatif besar untuk tidak kembali jatuh miskin apabila terjadi guncangan.
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Dari sisi ketenagakerjaan, terlihat bahwa TPT telah mengalami penurunan yakni dari 5,70 persen di
Februari 2014 menjadi 5,13 persen di Februari 2018. Pada periode yang sama, lapangan kerja yang
tercipta semakin besar yaitu dari 118,17 juta orang menjadi 127,07 juta orang atau tumbuh sebesar
7,53 persen. Ke depan, Pemerintah akan terus berusaha mengatasi permasalahan kesesuaian antara
keterampilan dan struktur lapangan kerja yang masih menjadi salah satu kendala ketenagakerjaan.
Selain itu, sebagian besar tenaga kerja yang tersedia, didominasi tenaga berpendidikan rendah (SMP
ke bawah) sehingga belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Hal ini juga tergambar dari
penyerapan tenaga kerja di sektor informal yang masih dominan, dengan proporsi mencapai 58,22
persen dari total tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal umumnya merupakan sektor yang belum
terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak
dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mendorong perluasan dan
kualitas pendidikan, serta peningkatan porsi sektor formal dalam meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja.
Tabel 2 Sasaran Pembangunan Tahun 2014-2019
2014
(Baseline)

2015

2016

2017

2018

2019

5,6–5,9
5,94
-

5,5–5,8
6,18
-

5,4–5,7
5,61
-

5,1–5,4
5,50
-

5,0–5,3
5,13****
5,0–5,3

4,8–5,2
-

9,0–10,0
10,96
-

9,0–10,0
11,13
-

10,0–10,6
10,70
-

9,5–10,5
10,12
-

9,5–10,5
9,5–10,0

8,5–9,5
-

Gini Ratio, RKP (indeks)
- Angka Realisasi
- APBN 2018

n.a
0,410
-

0,410
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Tingkat Pengangguran
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Keterangan:
*) Realisasi angka kemiskinan menggunakan data bulan September 2017
**) Angka target IPM tahun 2018 dan 2019 telah menggunakan metode baru
***) Realisasi angka IPM menggunakan metode baru
****) Realisasi angka kemiskinan menggunakan data bulan Februari 2018
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan BPS

Indikator lain yang menjadi perhatian Pemerintah adalah penurunan kesenjangan kesejahteraan
masyarakat, terutama antarkelompok pendapatan. Kesenjangan pendapatan (Rasio Gini) telah
meningkat sejak era commodity boom tahun 2003 dan relatif stagnan di angka 0,41 hingga tahun
2015. Namun sampai dengan tahun 2017, Rasio Gini telah mengalami perbaikan atau turun menjadi
sebesar 0,39. Sedangkan dari sisi spasial, Pemerintah akan terus mendorong perbaikan kesenjangan
antarwilayah, dimana di wilayah timur Indonesia tingkat kemiskinan masih lebih tinggi bila
dibandingkan dengan kawasan barat Indonesia. Ketimpangan antarwilayah yang masih terjadi antara
lain disumbang oleh kontribusi ekonomi antarwilayah yang juga relatif masih timpang.
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Selain beberapa indikator di atas, perbaikan kesejahteraan masyarakat juga diindikasikan oleh
membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang mengukur
kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama
sekolah dan angka melek huruf), dan ekonomi (PDB per kapita yang dihitung berdasarkan paritas
daya beli). Dalam tiga tahun terakhir, angka IPM nasional mengalami tren meningkat yakni dari 69,55
di tahun 2015 menjadi 70,81 di tahun 2017. Selanjutnya, sasaran pembangunan nasional hingga
tahun 2019 adalah sebagai berikut.

3.2

Tantangan Pembangunan

Bagian ini membahas tantangan pembangunan yang menjadi perhatian utama tahun 2019.
3.2.1

Akselerasi Investasi dan Perbaikan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih
Tinggi

Salah satu persoalan fundamental yang menjadi tantangan Indonesia dewasa ini adalah
pertumbuhan ekonomi yang dirasa masih terbatas. Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah
menyadari bahwa keterbatasan laju pertumbuhan saat ini menjadi risiko penting yang dapat
membawa Indonesia masuk dalam perangkap middle income trap. Isu tersebut telah menjadi
perhatian dan merupakan bagian dari tantangan yang harus diatasi dalam strategi pembangunan
jangka panjang dan juga jangka menengah.3 Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan upaya
peningkatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi serta upaya untuk mengatasi berbagai ketimpangan
yang ada, baik dalam konteks pendapatan antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah.
Berbagai dinamika global dan domestik saat ini telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang
terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih jauh dari harapan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi
dalam beberapa tahun terakhir sudah cukup baik bila disandingkan dengan berbagai negara yang ada
di dunia dan tantangan yang ada. Namun demikian, pencapaian laju pertumbuhan ekonomi ini
dirasakan masih berada di bawah pertumbuhan potensial yang ada. Salah satu penyebab kinerja
tersebut ditengarai bersumber pada keterbatasan kapasitas produksi nasional yang belum mampu
mengimbangi perbaikan permintaan masyarakat. Kesenjangan antara kapasitas produksi dan
permintaan masyarakat tidak hanya menimbulkan risiko middle income trap dalam jangka panjang,
namun juga risiko lain dalam jangka pendek dan menengah. Kesenjangan akibat sisi permintaan yang
tidak dapat dipenuhi sisi pasokan/produksi akan menyebabkan tekanan inflasi, dan bila berlangsung
terus menerus dapat meningkat menjadi hyper inflation. Di sisi lain, kesenjangan permintaan tersebut
bisa saja ditutupi melalui impor, namun tentu hal tersebut dapat menekan kinerja neraca
perdagangan, yang tidak hanya menurunkan tingkat pendapatan nasional dan penciptaan lapangan
kerja, tetapi juga menimbulkan risiko gejolak nilai tukar.
Menyadari hal tersebut, strategi penguatan kapasitas produksi nasional untuk mendorong potensi
pertumbuhan ekonomi terus menjadi bagian penting dalam sasaran pembangunan Indonesia. Dalam
kerangka ini, Pemerintah memandang bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu ditangani
untuk mendorong aktivitas investasi dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Langkah awal
yang perlu ditempuh dalam rangka penguatan kapasitas produksi nasional adalah penguatan peran

3

RPJMN 2015-2019 telah mengangkat risiko middle income trap yang menjadi salah satu isu yang menjadi tantangan
perekonomian Indonesia ke depan.
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investasi sebagai pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana
diketahui bersama, komponen investasi atau PMTB memiliki dampak signifikan bagi peningkatan
kemampuan produksi nasional ke depan. Di samping itu, kegiatan tersebut mampu memberikan
dampak multiplier yang besar pada pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Penguatan aktivitas
investasi tidak dapat hanya bergantung pada sektor pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan
keterlibatan pihak swasta secara luas. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran
penting untuk menyediakan infrastruktur dasar yang merupakan faktor fundamental untuk
mendorong peran swasta dalam kegiatan investasi dan produksi. Perbaikan infrastruktur juga akan
mampu menciptakan penurunan biaya produksi dan logistik yang menjadi komponen penting dalam
meciptakan daya tarik bagi dunia usaha.
Strategi penguatan investasi tidak hanya terbatas pada dukungan pembangunan infrastruktur yang
memadai, tetapi juga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, inovasi-inovasi
baru, yang secara keseluruhan mampu mendorong efisiensi investasi dan perekonomian. Dalam
kerangka ini, pengembangan fasilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi (IT), penguatan kegiatan
kegiatan-kegiatan riset dan penciptaan inovasi-inovasi baru terus menjadi strategi penting dan masuk
dalam berbagai program-program kerja Pemerintah ke depan. Pada saat yang sama, perbaikan
regulasi dan tata kelola administrasi layanan publik terus ditingkatkan sehingga mampu terus
menciptakan perbaikan iklim usaha yang semakin baik bagi dunia usaha.
Faktor-faktor tersebut tidak hanya akan menjadi daya tarik bagi aktivitas investasi dan produksi oleh
sektor swasta dan dunia usaha, tetapi juga akan mampu menciptakan efisiensi dalam perekonomian
nasional. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas produksi dapat terus berlanjut dan disertai dengan
perbaikan daya saing iklim usaha serta produk-produk nasional di pasar dalam negeri maupun global.
Di sisi lain, upaya peningkatan investasi tersebut tentu juga dihadapkan pada tantangan ketersediaan
sumber pembiayaan bagi kegiatan tersebut. Pada saat ini, sumber pembiayaan bagi aktivitas ekonomi
di dalam negeri masih sangat terbatas. Hal tersebut antara lain tercermin pada rasio total kredit
terhadap PDB Indonesia yang rendah, khususnya bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Berdasarkan data World Bank, rasio kredit per PDB Indonesia tahun 2016 hanya mencapai 47,9
persen, jauh di bawah negara-negara ASEAN seperti Malaysia (145,3 persen), Singapura (135,1
persen), Thailand (169,3 persen), Vietnam (140,1 persen) maupun Filipina (63,5 persen). Kondisi
tersebut terutama disebabkan oleh sumber pembiayaan Indonesia yang masih sangat bergantung
pada sektor perbankan yang juga memiliki kapasitas relatif rendah dibanding negara-negara
tetangga. Dalam kerangka ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendalaman sektor
keuangan serta inklusivitas masyarakat di sektor keuangan. Pengembangan instrumen-instrumen
keuangan nonbank dan pasar terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehatihatian. Pemerintah juga terus mendorong pengembangan strategi-strategi pembiayaan alternatif
dan inovatif untuk menopang kegiatan investasi. Di tahun 2017, Pemerintah telah mendorong
penerbitan instrumen Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) bagi 2 BUMN dan akan
terus mendorong pengembangan strategi-strategi serupa dan inovasi model-model bisnis lainnya.
Perbaikan kapasitas produksi nasional juga perlu ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan
kualitas Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Indonesia. Perbaikan produktivitas tersebut semakin
dibutuhkan ditengah peningkatan upah dalam negeri dan juga persaingan tingkat upah pekerja
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beberapa negara lain di kawasan. Pada saat yang sama, tekanan dan tuntutan globalisasi terhadap
lapangan kerja yang semakin sulit dihindari dapat menigkatkan persaingan lapangan pekerjaan ke
depan. Pemerintah juga menyadari bahwa terdapat tantangan lain untuk mendorong peningkatan
kualitas tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya untuk menempati lapangan pekerjaan yang
lebih baik dan berkualitas. Kebutuhan tersebut perlu ditingkatkan baik melalui program-program
pendidikan, perbaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan ke depan, program
pelatihan. Pada saat ini pemerintah telah memegang komitmen untuk mengalokasikan 20 persen dari
APBN bagi program pendidikan dan akan terus menjalankan komitmen tersebut disertai upaya untuk
terus meningkatkan output yang dihasilkan.
3.2.2

Kemiskinan dan Kesenjangan

Penurunan angka kemiskinan mengindikasikan bahwa pembangunan telah mendorong perbaikan
kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan selama lima tahun
terakhir mengalami perlambatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada golongan yang mengalami
kemiskinan lebih dalam membutuhkan porsi intervensi Pemerintah yang lebih besar. Analisis
kemiskinan dinamis menunjukkan masih terdapat sekitar 4-5 persen penduduk yang secara persisten
berada di bawah garis kemiskinan. Kelompok ini tinggal tersebar di berbagai wilayah di Indonesia
sehingga penanganannya menjadi tantangan tersendiri.
Secara makro terdapat dua faktor yang memengaruhi kemiskinan dan daya beli masyarakat secara
langsung di Indonesia. Faktor yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai
potential growth sebagai salah satu determinan pendorong peningkatan daya beli, antara lain
disebabkan oleh beberapa kondisi seperti tingkat produktivitas yang masih lemah, rendahnya tingkat
partisipasi angkatan kerja, serta kuantitas dan kualitas infrastruktur yang masih belum memadai.
Permasalahan ini dapat menghambat pertumbuhan pendapatan masyarakat untuk lepas dari jurang
kemiskinan. Pada kurun waktu 2013-2017, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu
menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,07 persen. Agar tingkat kemiskinan dapat terus
diturunkan, Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
Di samping pertumbuhan ekonomi, faktor yang langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
adalah stabilitas harga. Kenaikan harga komoditas secara umum dapat mengurangi daya beli
masyarakat. Selain berusaha mengangkat penduduk miskin keluar dari jurang kemiskinan,
Pemerintah juga menjaga daya beli kelompok rentan miskin. Penjagaan daya beli kelompok rentan
miskin dimaksudkan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan minimal hidupnya sehingga
tidak jatuh ke dalam kategori miskin. Oleh karena itu, stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
perlu dijaga. Di sisi lain, Pemerintah akan menyiapkan bantalan ekonomi untuk menanggulangi
dampak guncangan ekonomi maupun bencana alam terhadap masyarakat miskin dan rentan.
Saat ini, terdapat lebih dari 24 persen penduduk yang tergolong rentan dan hampir miskin, yang
penanganannya membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan kelompok miskin. Selain itu, perlu
diingat bahwa tujuan kebijakan penurunan kemiskinan nasional bukan hanya menolong keluarga
miskin keluar dari perangkap kemiskinan tetapi juga memperkuat daya tahan kelompok rentan dan
hampir miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi agar tidak masuk ke dalam jurang kemiskinan.
Terkait kesenjangan pendapatan, terjadi tren penurunan rasio Gini sejak tahun 2015. Ketimpangan
distribusi pengeluaran pada awalnya terjadi peningkatan sejak 2003 hingga periode 2012. Hal ini
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dipicu oleh perbedaan produktivitas antara sektor pertanian dan nonpertanian pada masa
commodity boom, serta variasi balas jasa akibat perbedaan kepemilikan faktor produksi. Tercatat
bahwa pada tahun 2012 kelompok 20 persen terkaya sempat menguasai porsi 48,3 persen
pengeluaran dari seluruh penduduk. Kemudian pada tahun 2015 terdapat perbaikan distribusi
dimana penguasaan konsumsi 20 persen terkaya turun menjadi 47,1 persen dan terus turun hingga
41,8 persen pada 2017. Hal ini erat kaitannya dengan efek positif pertumbuhan ekonomi terhadap
pengurangan pengangguran dimana jumlah lapangan kerja yang tercipta semakin besar.
Grafik 6 Pertumbuhan Konsumsi Penduduk Tahun 2015-2017
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Grafik 7 Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan
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Pada periode 2015 hingga 2017, secara umum konsumsi riil per kapita masyarakat telah tumbuh
positif sebesar 2,8 persen. Pertumbuhan konsumsi riil per kapita pada kelompok masyarakat
menengah mengalami pertumbuhan tertinggi yakni dengan rata-rata 5,1 persen per tahun, dan
masyarakat kelompok miskin dan rentan/hampir miskin tumbuh rata-rata 2,2 persen per tahun.
Namun demikian, dua persen penduduk terkaya justru mengalami pertumbuhan negatif atas
konsumsi riil per kapita mereka. Pertumbuhan negatif tersebut terutama disumbang oleh penduduk
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terkaya di kawasan Indonesia yang ekonominya relatif masih bergantung pada komoditas. Sedangkan
menurut jenis barang/jasa yang dikonsumsi, terlihat bahwa masyarakat golongan atas melakukan
penghematan atas pengeluaran nominal pada jenis konsumsi: (i) transportasi, komunikasi, dan jasa
keuangan, yang tumbuh -1,4 persen; (ii) perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, yang tumbuh 1,2 persen, (iii) kesehatan, yang tumbuh -1,0 persen, dan (iii) beras, yang tumbuh -14,7 persen. Secara
lebih rinci, lima jenis konsumsi penduduk kaya yang mengalami penurunan tertinggi adalah jasa
kecantikan, olah raga, penyelenggaraan rumah tangga, bahan kecantikan dan kosmetik, beras, serta
komunikasi dan pengiriman. Kondisi tersebut diantaranya telah mendorong terjadinya penurunan
kesenjangan antarkelompok pendapatan. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya perbaikan Rasio Gini
hingga tahun 2017, yang menurun menjadi 0,391.
Grafik 8 Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini Regional Tahun 2016-2017
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Secara spasial kesenjangan tingkat kesejahteraan antarwilayah (pulau) di Indonesia dan komposisinya
relatif stabil dibanding periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2017 terdapat
di wilayah Papua dan Maluku (21,23 persen), sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di
wilayah Kalimantan (6,18 persen). Tingkat kemiskinan di wilayah Jawa termasuk relatif rendah yaitu
9,38 persen. Namun dalam hal jumlah, penduduk miskin di Jawa merupakan yang terbanyak yakni
sekitar 13,94 juta jiwa atau 52,4 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Di samping itu,
struktur perekonomian antarwilayah/regional juga masih mengalami kesenjangan, dimana
perekonomian nasional masih terpusat di Jawa (58,5 persen) dan Sumatera (21,7 persen). Namun,
selain kawasan Jawa, kinerja ekonomi wilayah Sulawesi tahun 2017 berada di atas pertumbuhan
ekonomi nasional, dengan pertumbuhan wilayah Jawa dan Sulawesi masing-masing sebesar 5,6 dan
7,0 persen. Ke depan Pemerintah akan terus mendorong momentum akselerasi pertumbuhan
ekonomi kawasan di luar Jawa dengan tetap menjaga pertumbuhan Pulau Jawa, sehingga hasil-hasil
pembangunan antarwilayah dapat lebih merata dalam rangka mengurangi kesenjangan
antarwilayah.
Dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan tersebut, Pemerintah akan terus berupaya
untuk mendorong peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan, dan
kepemilikan aset melalui program-program bantuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
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Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program seperti
Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam
pelaksanaannya.
3.2.3

Pengangguran dan Produktivitas

Pada Februari 2018, terdapat sebanyak 193,55 juta penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja
(berusia 15 tahun ke atas). Jumlah ini meningkat 2,96 juta dibanding periode sebelumnya. Dari jumlah
penduduk usia kerja ini, sebanyak 133,94 juta penduduk merupakan angkatan kerja, dimana
jumlahnya bertambah 2,39 juta dibanding tahun sebelumnya. Angkatan kerja tersebut terdiri dari
121,07 juta orang penduduk bekerja dan sebanyak 6,87 juta orang menganggur. Jumlah angkatan
kerja meningkat sebesar 2,53 juta orang, sedangkan jumlah pengangguran menurun sebesar 140 ribu
orang dari tahun sebelumnya. Indikator ketenagakerjaan yang membaik ini juga ditunjukkan oleh
penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sebesar 5,13 persen, lebih rendah
dibandingkan periode Februari dan Agustus 2017.
Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga
meningkat. TPAK pada Februari 2018 tercatat sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin
dibanding periode sebelumnya. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi
ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara
laki-laki dan perempuan. Disparitas TPAK antara laki-laki dan perempuan masih relatif tinggi, namun
telah ada perbaikan yang ditujukkan oleh kenaikan TPAK perempuan sebesar 0,40 persen poin,
sedangkan TPAK laki-laki justru mengalami penurunan sebesar 0,04 persen poin. Pada Februari 2018,
TPAK laki-laki tercatat sebesar 83,01 persen sementara TPAK perempuan sebesar 55,44 persen,
dimana disparitasnya menujukkan penurunan dibanding periode sebelumnya. Hal ini menandakan
berbagai upaya yang terus dilakukan Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan partisipasi angkatan
kerja antara perempuan dan laki-laki dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi cukup berhasil.
Grafik 9 Perkembangan Pasar Tenaga Kerja 2008-2018
5,00

8,46

9,00

8,14
7,41

4,00

6,8

8,00
6,32

3,00

5,88

5,7

5,81

7,00
5,5

5,33

5,13

6,00
5,00

2,00

4,00

1,00

3,00
2,00

0,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-1,00

2018

1,00
0,00

TPT (RHS, %)

Angkatan Kerja (%, yoy)

Bekerja (%,yoy)

Sumber: BPS, diolah

Angka pengangguran terus berkurang dalam lima tahun terakhir, yakni dari 7,15 juta orang pada
Februari 2014 menjadi 6,87 juta orang pada Februari 2018. Hal ini sejalan dengan penurunan tingkat
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penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar (TPT) dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen
pada periode yang sama. Penurunan ini didorong oleh pertumbuhan lapangan kerja yang lebih tinggi
dari pertumbuhan angkatan kerja.
Dengan jumlah tenaga kerja yang terus meningkat dan bonus demografi yang diperkirakan terjadi
sampai tahun 2030, maka kebutuhan ketersediaan lapangan kerja baru juga terus meningkat. Dalam
lima tahun terakhir, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan pekerjaan ratarata untuk 433,84 ribu orang tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja yang semakin besar ini perlu terus
diimbangi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pula agar dapat menciptakan
lapangan kerja yang lebih besar.Kondisi ketenagakerjaan tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor
perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan
sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada
Februari 2018, penduduk Indonesia bekerja paling banyak masih pada Sektor Pertanian, yaitu
sebanyak 38,70 juta orang (30,46 persen), kemudian disusul oleh Sektor Perdagangan sebanyak 23,55
juta orang (18,53 persen), dan Sektor Industri Pengolahan sebanyak 17,92 juta orang (14,11 persen).
Dilihat berdasarkan tren sektoral selama Februari 2017 s.d Februari 2018, sektor-sektor yang
mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Sektor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum (0,68 persen poin), Sektor Jasa Lainnya (0,40 persen poin), dan Sektor
Industri Pengolahan (0,39 persen poin). Sementara sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah
Sektor Pertanian (1,41 persen poin), Sektor Konstruksi (0,20 persen poin), dan Sektor Jasa Pendidikan
(0,16 persen poin). Hal ini menunjukkan shifting atau pergeseran penyerapan tenaga kerja dari sektor
primer ke sektor non-primer masih terus berlangsung.
Grafik 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan 2008-2018
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Salah satu permasalahan yang dihadapi pasar tenaga kerja Indonesia saat ini adalah masih terjadinya
mismatch antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, serta masih rendahnya kualitas
tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia. Sebanyak tiga sampai
empat orang dari 10 angkatan kerja masih mengalami mismatch, atau hanya sekitar 37 persen tenaga
kerja yang bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya. Kondisi tersebut, diantaranya,
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menyebabkan daya saing tenaga kerja menjadi relatif lemah. Ketidaksesuaian antara kebutuhan
dunia usaha dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada menyebabkan perusahaan mengalami
kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan produktivitas yang memadai, ditambah masih
relatif sedikitnya angkatan kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi. Rendahnya kualitas pekerja
juga dicerminkan oleh tingkat pendidikan yang juga masih relatif rendah. Mayoritas tenaga kerja
masih berpendidikan SD dan SMP ke bawah. Hal ini juga ditunjukkan oleh penyerapan tenaga kerja
hingga Februari 2018 masih didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah)
yaitu sebanyak 75,99 juta orang (59,80 persen).
Mengatasi tantangan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kualitas pendidikan, baik
pendidikan formal maupun nonformal, masih menjadi pekerjaan utama pemerintah. Salah satu
contohnya yaitu relatif masih rendahnya relevansi pendidikan menengah khususnya kejuruan, yang
diindikasikan oleh kualifikasi lulusan yang belum menunjang kebutuhan industri yang tumbuh.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) relatif masih belum mampu membekali lulusannya dengan
keterampilan memadai, yang dapat menjadi pembeda upah (significant wage premium) dan
kemudahan memperoleh pekerjaan dibanding sekolah umum. Bidang-bidang studi yang
dikembangkan di SMK masih belum sepenuhnya searah dengan kebutuhan dunia kerja. Relatif
rendahnya relevansi pendidikan menengah juga disebabkan oleh masih kurangnya kerja sama
lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri. Sebagai dampak, TPT lulusan SMK pada
Februari 2018 masih yang tertinggi (8,92 persen) di antara semua jenjang pendidikan di Indonesia,
diikuti TPT pada pendidikan Diploma sebesar 7,92 persen, dan TPT pada Pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA) sebesar 7,19 persen.
Sementara itu, lebih dari separuh pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, dengan
produktivitas yang relatif lebih rendah jika dibandingkan pekerja formal. Pada Februari 2018,
penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 73,98 juta orang (58,22 persen dari total
pekerja), dimana persentasenya menurun sebesar 0,13 persen poin dibanding periode sebelumnya.
Adapun penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 53,09 juta orang (41,78 persen), yang
mencakup status berusaha dan status buruh/karyawan/pegawai. Dominasi lapangan kerja informal
menyebabkan pekerja relatif kurang terlindungi oleh jaminan sosial. Sementara itu, upah yang
menjadi ukuran kualitas pekerjaan masih belum memadai, yang tercermin pada waktu kerja yang
panjang, setengah menganggur, dan relatif kurangnya perlindungan sosial.
Boks 1 Tantangan dan Peluang Teknologi dan Ekonomi Digital bagi Ketenagakerjaan
Indonesia saat ini sedang memasuki era digitalisasi dari berbagai sektor. Perubahan ini mengawali Revolusi Industri 4.0
yang identik dengan digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan, dimana diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi di era modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi
konsumen. Revolusi teknologi telah mengubah seluruh segi kehidupan masyarakat secara fundamental, mulai dari cara
hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Pemanfaatan teknologi, khususnya internet, di Indonesia semakin
meningkat yang ditunjukkan oleh Internet Penetration Rate (IPR) sebesar 40 persen pada tahun 2017, dengan jumlah
pengguna internet mencapai 143,26 juta jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang tercatat 132,7 juta jiwa. Angka
ini diproyeksikan akan terus meningkat, seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia.
Teknologi dapat menjadi ancaman di pasar kerja, seperti disebutkan dalam hasil studi McKinsey (2016) bahwa 52,6 juta
pekerjaan di Indonesia akan berpotensi tergantikan oleh teknologi, 60 persen pekerjaan di dunia akan terotomatisasi,
dan 30 persen pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh mesin canggih. Ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi
akan dapat menyebabkan tingkat ketimpangan di masyarakat menjadi semakin tinggi. Risiko akibat otomatisasi akan
semakin dirasakan oleh pekerja yang memilki skill rendah, upah rendah, dan jam kerja rendah.
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Kehadiran teknologi di Revolusi Industri 4.0 akan menjadi tantangan dalam pasar tenaga kerja Indonesia, dimana para
pemilik usaha akan semakin sulit menemukan pekerja dengan skill yang sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2015
kebutuhan akan skilled workers sebanyak 38 persen, dan diestimasi pada tahun 2045 kebutuhan tersebut akan naik
menjadi 90 persen. Tantangan lain adalah fenomena perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa pada kurun waktu 20 tahun
terakhir, dimana pada tahun 2017 sebanyak 56 persen tenaga kerja bekerja di sektor jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa
dunia usaha di Indonesia akan membutuhkan lebih banyak lagi middle-skilled dan high-skilled workers.
Namun di sisi lain, teknologi dapat menstimulasi produktivitas dalam perekonomian, dimana beberapa studi
menyebutkan bahwa ekonomi digital akan menciptakan 3,7 juta lapangan pekerjaan baru di Indonesia pada kurun tujuh
tahun ke depan, meningkatkan total penerimaan dari e-commerce di Indonesia menjadi sebesar 6 juta USD pada tahun
2016, dan mendorong 78 persen pembelian yang dilakukan secara online. E-commerce di Indonesia diestimasi akan
tumbuh sebesar 18 persen per tahun pada lima tahun mendatang dan berkontribusi pada penambahan PDB sebesar 25
juta USD. Teknologi ini seharusnya dapat menjadi batu loncatan bagi penduduk/pekerja miskin untuk mengejar
ketertinggalan dan turut mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengantisipasi dampak revolusi industri dan digital terhadap pasar tenaga kerja
meliputi: (i) peningkatkan skill tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, (ii) penyesuaian dan
pengembangan kurikulum pendidikan yang mampu mengakomodir pengembangan sumber daya manusia Indonesia
menuju ekonomi digital, (iii) penyediaan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata, (iv) peningkatan
literasi digital pada masyarakat, serta yang tak kalah penting adalah (v) pemberian kepastian perlindungan tenaga kerja
melalui program perlindungan sosial (jaminan sosial dan bantuan sosial), terutama bagi para pekerja informal yang
belakangan masih mendominasi komposisi jumlah tenaga kerja seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan
fenomena sharing economy di Indonesia. Tren menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja Non Standard Work
(NSW), yang meliputi pekerja paruh waktu, pekerja sementara, dan wirausaha, dimana mereka lebih merasakan
ketidakamanan dan kurang mendapatkan perlindungan sosial dibanding pekerja formal. Jaminan sosial merupakan
perlindungan bagi tenaga kerja sehingga produktivitas mereka dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat berkontribusi
terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.4

Pengarusutamaan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen yang disepakati negara-negara Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu butir dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Di
Indonesia, isu pengarusutamaan gender tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui
penghapusan diskriminasi gender. RPJMN 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan
perspektif gender yaitu peningkatan kualitas perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai
bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tidak hanya memiliki peran domestik dalam rumah tangga sebagai penentu kualitas hidup keluarga
dan generasi penerus bangsa, perempuan juga berperan sebagai penggerak roda pembangunan.
Sebesar 46 persen perempuan yang berusia 15 tahun ke atas berkontribusi dalam perekonomian.
Perempuan Indonesia berperan hampir di setiap bidang pekerjaan dan profesi. Keseimbangan peran
antara laki-laki dan perempuan yang telah terbangun sampai saat ini harus terus disempurnakan
dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dari berbagai aspek.
Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator,
diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG
merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan menggunakan
indikator yang sama dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), namun lebih diarahkan untuk
mengungkapkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG mencakup
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan
(rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan ekonomi (pendapatan per kapita), yang
merupakan rasio antara IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100,
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maka semakin kecil kesenjangan gender. Adapun IDG menggambarkan partisipasi aktif perempuan
dalam politik, ekonomi, pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
Grafik 11 Perkembangan IPM, IPM laki-laki, IPM Perempuan, dan IPG, 2010-2015
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Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah telah berhasil meningkatkan
kesetaraan gender yang tercermin dari membaiknya indikator IPG. Berdasarkan data BPS, IPG di
Indonesia membaik, dari 89,42 pada tahun 2010 meningkat menjadi 91,03 di tahun 2015. Meskipun
demikian, IPG Indonesia masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan IPG rata-rata dunia yang
mencapai 92,36. Kesenjangan gender antarpropinsi juga relatif tinggi dimana IPG tertinggi berada di
DKI Jakarta (94,60) dan IPG terendah berada di Papua (78,57). Percepatan pembangunan untuk
perempuan Indonesia masih lebih lambat dari laki-laki. Berbagai bentuk hambatan yang memperkecil
kesempatan untuk memperoleh akses pembangunan bagi perempuan harus dihapus, sehingga
mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, dan berpartisipasi dalam kegiatan
produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Sementara dalam perspektif pembangunan
manusia pada umumnya, Indonesia masih berada di level menengah dengan capaian IPM 69,55 tahun
2015, dimana IPM perempuan sebesar 66,98, relatif lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki yang
mencapai 73,58. Pada tahun 2017, IPM terus menunjukkan perbaikan menjadi sebesar 70,81.
Grafik 12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2010-2015
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Selanjutnya, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meskipun trennya terus naik, tetapi dari indikator
kompositnya relatif stagnan dan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. IDG Indonesia
meningkat secara lambat dari 68,15 pada tahun 2010, menjadi 70,83 di tahun 2015.
Grafik 13 Capaian Komponen Indeks Pemberdayaan Gender 2014 dan 2015 (persen)
Perempuan
Keterlibatan perempuan
di parlemen

82,68

Laki-Laki

Perempuan sebagai
Tenaga profesional

Sumbangan pendapatan
perempuan

54,39

53,97

45,61

46,03

2014

2015

64,36

63,97

35,64

36,03

2014

2015

82,68

17,32

17,32

2014

2015

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016

Di sisi pendidikan, terjadi peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah yang tercermin
dari angka Harapan Lama Sekolah perempuan dan laki-laki yang relatif sama dan meningkatnya APM
(Angka Partisipasi Murni) Sekolah Dasar Perempuan. Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar
biasa dalam mencapai paritas gender dalam pendidikan, dimana jumlah perempuan yang
berpendidikan tinggi/tersier juga terus meningkat. Pada 2016, rasio perempuan terhadap laki-laki
pada pendidikan tersier sebesar 1,11, yang artinya terdapat 111 perempuan berpendidikan tersier
untuk setiap 100 laki-laki dengan tingkat pendidikan yang sama.
Grafik 14 Rasio Perempuan/Laki-Laki pada Penduduk Berpendidikan Tersier
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Namun demikian, paritas gender dalam pendidikan tidak dapat serta merta diterjemahkan ke dalam
kesetaraan gender dalam indikator yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja. Kesetaraan gender
dalam hal ini masih merupakan salah satu isu dan tantangan pembangunan dimana tingkat partisipasi
perempuan Indonesia di perekonomian masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Dari
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sisi kesempatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia cenderung
mengalami stagnasi sejak awal dekade 1990, yaitu berkisar di 50 persen. Kesenjangan antara
perempuan dan laki-laki masih cukup tinggi, dimana pada Februari 2018, TPAK perempuan adalah
55,44 persen, masih relatif jauh di bawah TPAK laki-laki yaitu 83,01 persen. Kebanyakan perempuan
masih bekerja di sektor informal dengan jam kerja yang relatif lebih sedikit, pendapatan lebih rendah,
rentan secara ekonomi, tidak mendapatkan asuransi atau jaminan sosial, mengambil banyak
cuti/absen dari angkatan kerja cukup lama, serta terkonsentrasi di industri dan jenis pekerjaan
berpenghasilan rendah. Rata-rata upah/gaji buruh/karyawan perempuan juga lebih rendah dari lakilaki, yaitu 2,21 juta Rupiah untuk perempuan, dan 2,91 juta Rupiah untuk laki-laki, pada Februari
2018.
Kesenjangan upah/gaji antargender diperkirakan sekitar 34 persen di sektor formal, dan 50 persen di
sektor informal. Banyak juga perempuan yang bekerja tanpa upah untuk keluarga. Perempuan
bekerja dengan bayaran rendah atau tanpa upah mewakili sekitar 43 persen perempuan pekerja yang
berada di bawah garis kemiskinan dan 29 persen perempuan pekerja yang berada di atas garis
kemiskinan dengan rata-rata bekerja 29 jam per minggu. Secara rata-rata dunia, perempuan bekerja
sebanyak 70 persen dari jam kerja di dunia, tetapi hanya mendapatkan penghasilan 10 persen dari
total penghasilan di dunia.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, hal yang masih kurang disentuh
adalah bagaimana investasi untuk kesetaraan gender dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di
masa datang. Beberapa literatur menunjukkan bahwa negara akan mendapatkan manfaat ekonomi
jika dapat memperbaiki indikator kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hasil analisis
menunjukkan bahwa jika Indonesia dapat mencapai target G20 untuk mengurangi kesenjangan
partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki sebesar 20 persen pada tahun 2025, maka
sebanyak 7,7 juta lebih perempuan akan memasuki pasar kerja (bertahan/kembali), pertumbuhan
ekonomi akan meningkat hingga 0,7 persen per tahun sampai tahun 2025, dan pendapatan rata-rata
penduduk Indonesia akan naik hingga US$430 per orang per tahunnya.
3.2.5

Stunting dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya peningkatan status gizi masyakarat termasuk penurunan prevalensi balita pendek (stunting)
menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok RPJMN
2015-2019. Stunting (kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita sehingga anak terlalu
pendek untuk usianya, disebabkan oleh kekurangan gizi kronis akibat asupan gizi yang kurang dalam
waktu cukup lama dan pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kekurangan gizi
terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi baru nampak
setelah anak berusia 2 tahun.
Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang
dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat
mengurangi prevalensi stunting perlu dilakukan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
dari anak balita, karena periode tersebut menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan,
dan produktivitas seseorang di masa depan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting
diantaranya adalah: (i) kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi pada masa
kehamilan dan setelah melahirkan (bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif dan Makanan Pendamping
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ASI pada usia seharusnya); (ii) masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama kehamilan,
setelah melahirkan, dan pembelajaran dini (menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu, belum
memadainya akses ke layanan imunisasi, terbatasnya akses ke layanan kesehatan); (iii) masih
kurangnya akses ke makanan bergizi; serta (iv) kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.
Gambar 1 Prevalensi Stunting Anak Usia <5 Tahun di Indonesia

Sumber: World Bank, 2017

Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di dunia. Riset Kesehatan
Dasar 2013 mencatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2 persen, meningkat dari tahun 2010
(35,6 persen) dan tahun 2007 (36,8 persen). Artinya, pertumbuhan tak maksimal diderita oleh sekitar
8,9 juta anak Indonesia, atau satu dari tiga anak Indonesia. Akan tetapi, hasil Pemantauan Status Gizi
(PSG) 2017 oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting telah mengalami
penurunan menjadi 21,7 persen pada tahun 2016, dan terus turun menjadi 20,1 persen di tahun 2017.
Anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga
miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh rumah tangga/keluarga tidak miskin
atau yang berada di atas 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kekurangan gizi pada
usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya lebih rentan
terhadap penyakit, memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa, tingkat kecerdasan dan
kemampuan kognitif berkurang, berisiko menurunkan tingkat produktivitas di masa depan, sehingga
pada akhirnya mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Studi dari World
Bank tahun 2016 menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan
menurunkan produktivitas pasar kerja, dimana mengakibatkan hilangnya 11 persen GDP, mengurangi
pendapatan pekerja dewasa hingga 20 persen, mengurangi 10 persen dari total pendapatan seumur
hidup, sehingga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan dan menyebabkan kemiskinan
antargenerasi.
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3.2.6

Risiko dan Pembiayaan Dampak Bencana Alam

Indonesia merupakan negara dengan intensitas kejadian bencana alam yang tinggi. Pada periode
2000 sampai dengan 2011, setiap tahunnya rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia
mencapai sekitar 0,3 persen PDB, atau US$3 miliar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa bencana
berskala besar (katastropik) memiliki potensi mengakibatkan kerugian yang secara signifikan lebih
tinggi. Misalnya apabila terjadi gempa bumi berskala besar, maka berpotensi menimbulkan kerugian
sebesar 3 persen dari PDB Indonesia (sekitar Rp405 triliun atau US$30 miliar).4 Dalam kurun waktu
2004–2013 Indonesia mengalami beragam bencana dengan total kerugian sebesar Rp126,7 triliun.5
Sepanjang tahun 2017, hingga bulan Oktober tercatat setidaknya terjadi 2.171 bencana di Indonesia
dengan jumlah korban meninggal mencapai 567 jiwa, 489 jiwa luka-luka, 2.770.814 mengungsi,
23.628 unit rumah rusak ringan dan 5.750 unit rusak berat.6
Dengan kerangka regulasi yang ada saat ini, ketika terjadi bencana katastropik, Pemerintah Pusat
harus menanggung biaya yang cukup besar untuk, pertama, membiayai kegiatan pemulihan dalam
rangka menyediakan bantuan tanggap darurat untuk bertahan hidup bagi masyarakat yang terkena
dampak bencana, seperti tempat berlindung sementara, makanan, pakaian, dan obat-obatan. Kedua,
kegiatan pemulihan tahap awal setelah terjadinya bencana untuk mencegah terjadinya kerugian yang
lebih besar dan untuk memastikan agar kegiatan rekonstruksi dapat segera dimulai. Kegiatan ini
termasuk perbaikan yang bersifat darurat untuk infrastruktur listrik, air bersih, jaringan transportasi,
serta pembersihan puing-puing. Ketiga, kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana
umum serta fasilitas sosial, termasuk dukungan kepada Pemerintah Daerah jika kapasitas pendanaan
di daerah tidak mencukupi. Terakhir, pemerintah juga menanggung biaya akibat kehilangan
penerimaan yang muncul akibat terganggunya kegiatan ekonomi di daerah yang terkena dampak
bencana.
Dari beberapa kejadian bencana alam katastropik, kapasitas APBN yang tersedia dalam anggaran
Dana Kontinjensi relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami, dan tidak
mencukupi untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana. Pada kejadian bencana gempa bumi
dan tsunami yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera bagian utara pada tahun
2004, APBN hanya mampu menyediakan pendanaan sebesar Rp3,3 triliun dibanding total kerugian
yang terjadi mencapai Rp41,4 triliun (7,9 persen dari kerugian). Contoh lain ketimpangan antara
kemampuan APBN dalam membiayai kegiatan penanggulangan bencana adalah pada kejadian
bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 yang mengakibatkan kerugian
Rp26,1 triliun, dimana APBN hanya mampu menyediakan 11,1 persen dari kebutuhan atau sekitar
Rp2,9 triliun. Dana Kontijensi ini digunakan untuk keperluan pembiayaan tanggap darurat (on call)
dan distribusi bantuan, dana bantuan kepada masyarakat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain jumlahnya yang kecil, skema Dana Kontinjensi yang ada mempunyai keterbatasan lain berupa
mekanisme pencairan yang kurang cepat karena mengikuti siklus APBN dan proses persetujuan DPR,
dengan batas-batas kewenangan kepemerintahan. Keterbatasan-keterbatasan ini mengurangi
kecepatan respon pemerintah terhadap bencana dan kemampuan untuk memenuhi prinsip

4 World Bank and GFDRR, 2011. Indonesia: Advancing a National Disaster Risk Financing Strategy – Options for Consideration
5
6

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015-2019
Laman Kementerian Sosial, https://www.kemsos.go.id/berita/kurangi-dampak-bencana-kemensos-siapkan-567-ksb.
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membangun kembali dengan lebih baik (build back better), bahkan mengakibatkan tidak semua
infrastruktur yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki. Di sisi lain, ketika tidak terjadi bencana
katastropik atau masa damai, pengunaan Dana Kontinjensi tidak pernah terpakai secara optimal,
dimana hanya terjadi pada tahun 2011 ketika Dana Kontinjensi dapat terserap secara penuh.
Kondisi-kondisi di atas memperlihatkan bahwa terdapat risiko fiskal akibat dari keterbatasan
kapasitas dan pengelolaan fiskal yang belum terencana untuk pembiayaan risiko bencana. Oleh
karena itu, pemerintah menyadari adanya kebutuhan yang kuat akan kebijakan yang lebih proaktif
dan sistematis, dalam hal merencanakan, mengurangi dan mengelola risiko bencana, dalam rangka
mengelola risiko keuangan pemerintah akibat bencana dan melindungi keuangan negara. Pemerintah
perlu untuk memperbaiki rencana pembiayaan terhadap kewajiban kontijensi akibat bencana yang
selama ini sangat bergantung pada kebijakan yang bersifat ex-post, seperti realokasi anggaran,
bantuan, pinjaman, atau penggunaan cadangan devisa. Dalam konteks ini, dibutuhkan strategi untuk
memperkuat kerangka kebijakan dari sisi pendekatan ex-ante dalam rangka mengurangi risiko fiskal,
baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Memahami Kondisi tersebut, pemerintah menyadari perlunya pengembangan kerangka kebijakan
pembiayaan risiko bencana yang inovatif untuk mengatasi keterbatasan fiskal untuk lebih responsif
dalam menghadapi risiko bencana. Kerangka tersebut disusun dengan pendekatan secara
menyeluruh (holistic) dan terintegrasi dengan manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan
iklim, serta kebijakan jaring pengaman sosial guna mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan
nasional.
Tantangan-tantangan di atas memiliki dimensi yang sangat luas. Oleh karenanya, kebijakan yang lebih
komprehensif lintas Kementerian/Lembaga dan partisipasi aktif masyarakat (swasta) sangat
diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam hal ini, arah kebijakan yang dapat ditempuh
Pemerintah bukan hanya dari sisi fiskal namun juga dari sisi non-fiskal yang membutuhkan sinergi
yang lebih baik lagi.

3.3

Arah Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi diarahkan untuk pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
dan berkeadilan. Fondasi perekonomian perlu terus diperkuat untuk mencapai sasaran dimaksud. Hal
ini diterjemahkan melalui upaya pembangunan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan,
mengatasi kesenjangan, dan meningkatkan kesempatan kerja. Dalam hal pengentasan kemiskinan,
Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan untuk menjaga
tingkat inflasi yang rendah dan stabil serta peningkatan efektivitas program bantuan dan
perlindungan sosial. Upaya untuk mendorong arus investasi langsung kedalam negeri juga diharapkan
dapat tercipta lapangan kerja buat masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu lepas dari
kemiskinan.
Secara umum upaya perluasan kesempatan kerja akan ditempuh dengan mendorong pertumbuhan
ekonomi pada tingkat yang cukup tinggi, menggerakkan sektor riil dan mendorong investasi, dan
memperkuat daya saing tenaga kerja. Untuk itu Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi
melalui deregulasi, perbaikan hubungan industrial ketenagakerjaan, dan efisiensi sistem logistik.
Selain itu, Pemerintah secara konsisten meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk memperkuat
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daya saing dan investasi. Akselerasi pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri. Pada sisi lain upaya untuk menggerakan sektor riil,
peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), akan ditempuh melalui
peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan keterampilan (vokasional), perbaikan mutu
layanan kesehatan, pelaksanaan proyek padat karya, peningkatan akses permodalan, serta
penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Diversifikasi produk dan pasar ekspor merupakan salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan
ekpor yang lebih tinggi. Saat ini pasar produk ekpor Indonesia sudah memasuki pasar baru seperti
negara-negara Afrika dan Asia Selatan. Akan tetapi, pola produksi global yang terfragmentasi saat ini
atau yang disebut dengan global value chain telah memberikan tantangan tersendiri untuk Indonesia.
Peran manufaktur Indonesia masih relatif kecil dalam pola produksi global dan ini merupakan suatu
kesempatan bagi Indonesia dalam mendorong ekspor.
Untuk dapat memanfaatkan kemajuan tekhnologi bagi pembangunan, kebijakan ekonomi harus
diarahkan agar kemajuan tekhnologi memiliki dampak positif terhadap pembangunan. Robotisasi dan
digitalisasi berpotensi memiliki dampak terhadap penggunaan tenaga kerja manusia. Dengan
kebijakan belanja pendidikan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM agar dapat menghadapi era
digitalisasi.
Kebijakan ekonomi Pemerintah juga disiapkan sebagai landasan untuk menghadapi tantangan dimasa
datang. Terdapat tiga tantangan strategis dimasa datang yang perlu disiapkan strateginya, yaitu: (i)
penuaan populasi, (ii) dinamika perekonomian global, (iii) dampak dari perubahan iklim.
Isu strategis yang pertama yaitu penuaan populasi merupakan keniscayaan setelah periode bonus
demografi berakhir. Penduduk usia tua perlu diberi perlindungan (safety net) agar tidak menjadi
beban bagi penduduk usia muda/produktif, dan tentunya diharapkan dapat tetap berkontribusi
terhadap pembangunan. Rancangan skema pensiun harus dapat memastikan keterjaminan
kesejahteraan pegawai pada usia tua mereka. Penambahan usia tua akan mengakibatkan
menurunnya jumlah tenaga kerja aktif, dan pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Isu strategis kedua adalah dinamika perekonomian global. Dengan tingkat keterkaitan antar negara
yang semakin tinggi, baik melalui sektor perdagangan maupun keuangan, dampak gejolak
perekonomian suatu negara akan lebih cepat terasa di negara lain. Daya tahan perekonomian
diperlukan untuk menghadapi gejolak dari external. Kesehatan perekonomian dalam negeri harus
dijaga terutama melalui penerimaan negara yang optimal dan belanja yang berkualitas. Peningkatan
daya saing perekonomian, baik melalui pembangunan infrastruktur serta reformasi kebijakan publik,
juga menjadi alat untuk memperkuat kesehatan perekonomian.
Isu strategis ketiga adalah kebijakan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim. Saat ini
masyarakat global sudah semakin menyadari kerugian dari pelepasan karbon terhadap kerusakan
lingkungan. Indonesia sebagai negara yang terdampak dari perubahan iklim, sudah melakukan
kebijakan yang diarahkan pada ekonomi hijau. Kebijakan ekonomi ke depan akan diarahkan kepada
kebijakan yang lebih ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak dari perubahan iklim.
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3.4

Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan baik yang telah ditetapkan dalam RPJMN akan ditempuh
melalui program-program kerja yang akan disusun pemerintah. Dalam pelaksanaannya programprogram tersebut juga akan diikuti dengan pengalokasian anggaran dalam APBN dan juga dukungan
arah kebijakan fiskal. Untuk itu, postur APBN yang realistis dan solid perlu disusun dengan landasan
yang kredibel dan terkendali. Dalam rangka penyusunan postur APBN dan arah kebijakan tersebut,
perlu diformulasikan landasan asumsi ekonomi makro yang kuat dan realistis. Asumsi-asumsi makro
ini akan memberikan dasar bagi perkiraan kinerja penerimaan dan pengeluaran negara, serta arah
kebijakan yang perlu disusun Pemerintah.
Tabel 3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018-2019

Perumusan asumsi dasar makro ekonomi tahun 2019 dalam dokumen KEM PPKF ini disusun
berdasarkan beberapa aspek, (i) hasil analisis terhadap perkembangan ekonomi domestik dan global
di masa lalu dan proyeksi ke depan, (ii) arah sasaran dan target pembangunan ke depan dan (iii)
tantangan-tantangan yang perlu diwaspadai dan diatasi, serta (iv) upaya-upaya yang untuk lebih
memberdayagunakan potensi dan kemampuan perekonomian yang ada. Dengan memperhatikan
aspek-aspek tersebut, maka telah disusun asumsi-asumsi dasar ekonomi makro.
3.4.1

Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019, perekonomian nasional diperkirakan masih dalam tren peningkatan dengan
tumbuh pada kisaran 5,4 hingga 5,8 persen yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih
produktif. Tahun 2019 merupakan tahun dimana berlangsungnya Pemilihan Umum baik legislatif
maupun Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, tingkat keyakinan masyarakat perlu dijaga
dengan memberikan kepastian kebijakan dan stabilitas politik serta keamanan. Hal tersebut
dilakukan agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan investasi tetap meningkat.
Penyelesaian pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong
perekonomian. Selain itu, keberlanjutan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan
daya tarik investasi terus diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi
perdagangan internasional, penguatan ekspor berbasis nonkomoditas (migas) yang memiliki nilai

57

tambah yang tinggi serta perluasan pasar baru juga terus diupayakan. Upaya-upaya tersebut
dilakukan untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul di tahun 2019 yaitu normalisasi kebijakan
moneter tidak hanya di AS namun juga di Eropa, kebijakan proteksionisme perdagangan dan
preferensi pelaku usaha yang cenderung menahan investasi langsung karena menunggu hasil pemilu.
Tabel 4 Pertumbuhan PDB Pengeluaran dan Sektoral Tahun 2013-2019 (%, YoY)
2013
PDB
5,6
Sisi Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT
5,5
Konsumsi Pemerintah
6,7
PMTB
5,0
Ekspor Barang dan Jasa
4,2
Impor Barang dan Jasa
1,9
Sisi Produksi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
4,2
Pertambangan dan Penggalian
2,5
Industri Pengolahan
4,4
Pengadaan Listrik dan Gas
5,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
3,3
dan Daur Ulang
Konstruksi
6,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil
4,8
dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan
7,0
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6,8
Informasi dan Komunikasi
10,4
Jasa Keuangan dan Asuransi
8,8
Real Estate
6,5
Jasa Perusahaan
7,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
2,6
Jaminan Sosial Wajib
Jasa Pendidikan
7,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
8,0
Jasa lainnya
6,4
Sumber: BPS, Kemenkeu, dan Bappenas, diolah.

5,0

4,9

5,0

APBN
2018
5,1
5,4

5,3
1,2
4,4
1,1
2,1

4,8
5,3
5,0
-2,1
-6,2

5,0
-0,1
4,5
-1,6
-2,4

5,0
2,1
6,2
9,1
8,1

5,1
3,8
6,3
5,1
4,5

5,1
2,8
7,5
6,0
6,3

-

5,2
3,7
8,3
7,2
7,6

4,2
0,4
4,6
5,9

3,8
-3,4
4,3
0,9

3,4
0,9
4,3
5,4

3,8
0,7
4,3
1,5

3,7
1,0
4,9
5,7

3,9
0,8
5,1
6,2

-

4,1
0,8
5,6
6,6

5,2

7,1

3,6

4,6

5,4

5,1

-

5,8

7,0

6,4

5,2

6,8

6,9

6,9

-

7,2

5,2

2,5

4,0

4,4

5,7

5,4

-

6,0

7,4
5,8
10,1
4,7
5,0
9,8

6,7
4,3
9,7
8,6
4,1
7,7

7,4
5,2
8,9
8,9
4,7
7,4

8,5
5,5
9,8
5,5
3,7
8,4

8,3
5,4
11,0
9,4
5,4
7,6

8,9
6,2
10,7
8,1
4,5
8,3

-

9,1
6,7
11,3
8,7
4,8
8,5

2,4

4,6

3,2

2,1

4,0

4,0

-

4,3

5,5
8,0
8,9

7,3
6,7
8,1

3,8
5,2
8,0

3,7
6,8
8,7

4,4
5,7
8,2

6,0
8,1
9,0

-

6,7
8,5
9,2

2014

2015

2016

2017

2019
5,4

-

5,8

Fokus utama pembangunan tahun 2019 lebih menitikberatkan pada peningkatan kinerja sisi investasi
dan faktor-faktor pendukungnya. Hal ini ditempuh karena peningkatan investasi nasional merupakan
kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak hanya berdampak pada jangka
namun juga di jangka pendek. Peningkatan kinerja investasi ini diharapkan mampu mengarahkan
struktur ekonomi agar lebih produktif, efisien dan memiliki dampak multiplier ekonomi yang besar
terhadap masyarakat. Penciptaan investasi yang besar saat ini diharapkan mampu memberikan
manfaat yang besar juga di masa mendatang yang tergambar dari peningkatan kapasitas produksi,
teknologi dan tenaga kerja dengan kemampuan (skilled labor). Dengan fokus pembangunan tersebut,
peran investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat.
PMTB diperkirakan mampu tumbuh pada kisaran 7,5 hingga 8,3 persen. Hal ini terutama didorong
oleh akselerasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur Pemerintah dan BUMN sejalan dengan
momentum bahwa tahun 2019 merupakan fase akhir dari rencana pembangunan infrastruktur yang
ditargetkan Pemerintahan saat ini. Sejalan dengan begitu tingginya pembiayaan infrastruktur dan
masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, dibutuhkan inovasi dalam skema
pembiayaan infrastruktur yang lebih efisien dan produktif serta meringankan beban risiko APBN di
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masa mendatang. Selain itu, skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam
pembangunan infrastruktur juga perlu terus dievaluasi dan dilakukan perbaikan baik dari sisi nilai
ekonomis maupun risikonya.
Sejalan dengan akselerasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di tahun 2019, belanja modal
Pemerintah juga akan semakin meningkat pada kisaran 1,5 hingga 1,7 persen terhadap PDB,
sementara belanja modal BUMN juga diperkirakan semakin meningkat. Semakin besarnya investasi
BUMN tersebut akan sangat bermanfaat dalam menciptakan nilai tambah bagi peningkatan PMTB.
Sementara itu, dalam rangka mendorong penguatan investasi yang dilakukan oleh korporasi swasta
baik dalam bentuk ekspansi usaha, perluasan proyek fisik maupun peningkatan produksi, Pemerintah
kini tengah melakukan amandemen terhadap peraturan insentif fiskal khususnya tax holiday dan tax
allowance agar lebih efektif dan bermanfaat dalam mendorong investasi korporasi.
Sementara itu, dari sisi investasi langsung, kontribusi PMA PMDN terhadap peningkatan PMTB akan
semakin besar seiring target investasi yang semakin tinggi di tahun 2019 yakni pada level Rp833-870
triliun. Dalam rangka mendukung pencapain target investasi langsung tersebut, beberapa kebijakan
akan dioptimalkan pelaksanaannya di tahun 2019 seperti pemberian fasilitas perpajakan, perubahan
paradigma Satuan Tugas Investasi yang lebih menekankan pada aspek pelayanan, penerapan sistem
perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS),
dan kebijakan pemberian penghargaan kepada Pemerintah daerah yang mempunyai kinerja investasi
baik. Penguatan realisasi investasi langsung secara signifikan juga akan berasal dari Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) dan Kawasan Industri yang mulai mendapatkan perhatian dan menarik investor global
untuk berinvestasi.
Terkait dengan risiko investasi di tahun politik, beberapa upaya mitigasi yang akan dijalankan
Pemerintah diantaranya menjaga stabilitas politik dan ekonomi, memperbaiki tata kelola
Pemerintahan, melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap peringkat investasi Indonesia serta
meningkatkan kepercayaan pasar.
Selain investasi (PMTB), konsumsi juga merupakan motor penggerak pertumbuhan nasional.
Konsumsi rumah tangga dan LNPRT diperkirakan tumbuh dalam kisaran 5,1 – 5,2 persen. Pelaksanaan
Pemilu tahun 2019 diperkirakan memberikan dorongan terhadap kinerja pertumbuhan LNPRT seiring
dengan tingginya pengeluaran dari partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Dari sisi
konsumsi rumah tangga, perbaikan kinerja pertumbuhan didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga,
terutama stabilitas harga pangan. Hal ini dilakukan diantaranya melalui perbaikan infrastruktur dalam
mendukung ketersediaan barang, penggunaan teknologi pertanian, fasilitas pembiayaan untuk
petani, dan perbaikan tata niaga pangan. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, penyempurnaan
penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu juga terus dilakukan untuk
mempertahankan daya beli masyarakat salah satunya melalui sinergi antar program dan antar
Kementerian/Lembaga pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti PKH, PIP,
Bidikmisi, serta pengalihan Rastra menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai. Penguatan pengelolaan TKDD
juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat, antara lain melalui pemanfaatan dana
transfer khusus dan dana desa untuk kegiatan-kegiatan produktif yang mendorong aktivitas
perekonomian masyarakat. Tren pola konsumsi masyarakat ke arah leisure juga menjadi potensi
dalam mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pengembangan 10
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destinasi wisata baru dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang di kawasan wisata
tersebut.
Konsumsi Pemerintah pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,8 hingga 3,7 persen
sejalan dengan program belanja Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan value for money
sehingga lebih efektif dan efisien. Efisiensi ini dilakukan sejalan dengan fokus belanja Pemerintah
untuk lebih mendorong kinerja sektor unggulan agar memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
terutama pada sektor pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri.
Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor tahun 2019 diperkirakan masing-masing
tumbuh pada kisaran 6,0 – 7,2 persen dan 6,3 – 7,6 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi global
dan volume perdagangan dunia yang tumbuh tidak setinggi tahun sebelumnya menjadi tantangan
dalam kinerja ekspor dan impor pada tahun 2019. Selain itu adanya risiko kebijakan proteksionisme
yang dilakukan oleh beberapa negara dikhawatirkan merubah pola perdagangan internasional dan
berpengaruh terhadap perdagangan internasional Indonesia. Namun demikian, penguatan kebijakan
ekspor barang yang berbasis nonkomoditas dan memiliki nilai tambah tinggi akan dilakukan sejalan
dengan penguatan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Pemberian insentif fiskal diharapkan
dapat mensinergikan peningkatan investasi, industrialisasi dan ekspor. Strategi peningkatan ekspor
produk Indonesia melalui pengembangan pasar potensial dan kerjasama perdagangan bilateral,
seperti di Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah, akan diperkuat. Selain itu,
pengembangan/perluasan fasilitas pada Kawasan Industri Tujuan Ekspor (KITE) bagi Industri Kecil dan
Menengah (IKM) juga terus diupayakan demi mendorong peningkatan produksi dalam negeri tujuan
ekspor. Dari sisi ekspor jasa, promosi 10 destinasi wisata baru yang disertai dengan peningkatan
sarana prasarana pendukung diperkirakan mampu memberikan dukungan terhadap pertumbuhan
ekspor. Di sisi lain, kinerja impor diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama bahan
baku dan barang modal, yang nantinya juga merupakan bahan masukan untuk produk ekspor.
Kinerja perekonomian dari sisi produksi di tahun 2019 diperkirakan dapat tumbuh lebih baik sejalan
dengan berbagai upaya reformasi struktural dan pelaksanaan program-program prioritas yang akan
dilaksanakan. Sektor Industri Pengolahan diharapkan dapat kembali menjadi motor penggerak
perekonomian dengan upaya penajaman produk-produk prioritas berdaya saing global. Sejalan
dengan peningkatan kinerja Industri Pengolahan, sektor-sektor yang memiliki keterkaitan terhadap
aktivitas manufaktur baik sektor primer sebagai penyedia input maupun sektor pendukungnya
seperti perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi serta jasa
keuangan dan asuransi diperkirakan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Di samping itu, peningkatan industri pariwisata juga berpotensi mendorong aktivitas perekonomian
nasional.
Kinerja pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1 – 5,6
persen sejalan dengan berbagai dukungan strategi kebijakan Pemerintah termasuk upaya
implementasi Roadmap Industri 4.0. Pemerintah menyadari pentingnya peningkatan peran sektor
industri sebagai sektor yang meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat. Untuk itu, berbagai strategi yang dicanangkan mencakup: Pertama, mendorong investasi
dengan terus melakukan penyederhanaan proses birokrasi dan deregulasi untuk kemudahan
berusaha. Kedua, memperkuat daya saing industri domestik dilakukan melalui penyediaan energi
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listrik yang memadai, pemberian insentif penurunan harga gas bagi industri, serta mendorong
peningkatan produktivitas baik dari sisi tenaga kerja maupun penguasaan teknologi dengan
penyediaan sarana pelatihan dan sertifikasi vokasional serta pemberian insentif bagi aktivitas riset
dan pengembangan. Ketiga, peningkatan nilai tambah industri dan persebaran industri terutama di
luar pulau Jawa seiring dengan hilirisasi industri dan percepatan pembangunan Kawasan Industri dan
Kawasan Ekonomi Khusus di berbagai wilayah. Keempat, mendorong ekspansi pasar tujuan ekspor
hasil industri baik dengan negara mitra dagang utama maupun pasar potensial lain (market creation).
Pertumbuhan sektor industri pengolahan akan lebih difokuskan pada peningkatan nilai tambah lima
sektor industri utama, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri
otomotif, industri kimia, serta industri elektonik. Hal ini sejalan dengan implementasi Making
Indonesia 4.0 sebagai peta jalan (roadmap) penerapan revolusi industri ke-4 (Industry 4.0) sehingga
mampu mendorong daya saing global. Implementasi Making Indonesia 4.0 memuat sepuluh inisiatif
nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di
Indonesia, antara lain: (1) perbaikan alur aliran barang dan material; (2) desain ulang zona industri;
(3) mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability); (4) memberdayakan UMKM; (5)
membangun infrastruktur digital nasional; (6) menarik minat investasi asing; (7) peningkatan kualitas
SDM; (8) Pembangunan ekosistem inovasi; (9) insentif untuk investasi teknologi; dan (10) harmonisasi
aturan dan kebijakan.
Dengan perkembangan Sektor Industri Pengolahan yang meningkat, Sektor Perdagangan
diperkirakan juga dapat tumbuh lebih baik. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya output dan
distribusi barang-barang domestik seiring dengan daya beli masyarakat yang terjaga di tengah tingkat
inflasi yang terkendali. Meski demikian, kinerja perdagangan global yang diperkirakan sedikit
melambat perlu diwaspadai sebagai risiko yang dapat menahan laju pertumbuhan sektor ini.
Sementara itu, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan mengalami perbaikan
kinerja dengan tumbuh pada kisaran 3,9 – 4,1 persen. Hal ini didukung berbagai upaya khusus untuk
mendorong produktivitas, meskipun peningkatannya masih relatif moderat karena menghadapi
berbagai tantangan seperti kondisi cuaca, proses alih lahan pertanian ke industri, serta potensi alih
tenaga kerja. Untuk itu, berbagai upaya dan strategi kebijakan diarahkan untuk menangani risiko
dimaksud, utamanya untuk meningkatkan produktivitas. Pada kelompok tanaman pangan dan
hortikultura, strategi kebijakan difokuskan pada upaya khusus meningkatkan indeks pertanaman
melalui penyediaan irigasi pada lahan-lahan kering dan tadah hujan. Pada kelompok perkebunan,
upaya peningkatan produktivitas dilakukan dengan melakukan peremajaan (replanting), khususnya
pada perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat. Salah satu dukungan Pemerintah dalam proses
peremajaan tersebut adalah dengan menyediakan akses pembiayaan murah. Pada kelompok
perikanan, komoditas utama dan potensial seperti ikan segar, ikan kalengan, hasil budidaya ikan, dan
rumput laut diharapkan dapat terus ditingkatkan produksinya dan menjadi andalan ekspor dan dapat
mendorong kinerja perikanan. Seiring dengan upaya peningkatan produktivitas dimaksud, upaya
menarik minat investasi pada industri berbasis komoditas pertanian potensial tersebut terus
dilakukan, khususnya pada kelompok perkebunan dan perikanan.
Sektor Konstruksi diperkirakan mampu melanjutkan kinerja pertumbuhan yang tinggi pada kisaran
6,9 – 7,2 persen, sejalan dengan peningkatan investasi bangunan. Iklim investasi yang kondusif
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diharapkan menarik minat investasi swasta. Keberlanjutan berbagai proyek infrastruktur nasional
diperkirakan turut mendorong kinerja sektor ini, termasuk kebijakan Pemerintah dalam mendorong
pembangunan rumah tapak murah dan rumah susun yang berorientasi pada transportasi.
Selanjutnya, sektor jasa yang terkait sistem logistik nasional yakni Sektor Transportasi dan
Pergudangan serta Sektor Informasi dan Komunikasi diperkirakan mampu mempertahankan
pertumbuhan yang cukup tinggi masing-masing pada kisaran 8,9 – 9,1 persen dan 10,7 – 11,3 persen.
Beberapa faktor yang mendukung kinerja Sektor Transportasi dan Pergudangan antara lain mulai
beroperasinya moda transportasi baru seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT),
serta sarana transportasi seperti bandara dan pelabuhan baru. Perkembangan Sektor Informasi dan
Komunikasi didukung oleh peningkatan pemanfaatan pita lebar (broadband) untuk mendukung
aktivitas ekonomi digital, serta penyediaan infrastruktur komunikasi seperti pembangunan jaringan
kabel Palapa Ring. Sementara itu, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi juga diprediksi akan mengalami
perbaikan pertumbuhan pada kisaran 8,1-8,7 persen dengan didukung oleh pertumbuhan kredit yang
lebih baik sejalan dengan peningkatan aktivitas investasi, serta perkembangan teknologi
finansial/Financial Technology yang didukung oleh perbankan nasional.
Lebih jauh, Pemerintah juga menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dengan
memasarkan ‘Wonderful Indonesia’ serta mencanangkan ‘10 Destinasi Pariwisata Baru’ guna menarik
wisatawan mancanegara dan memperbaiki kinerja ekspor jasa nasional serta mendorong kinerja
perekonomian daerah wisata. Penguatan daya saing sektor pariwisata ini membutuhkan
ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung khususnya infrastruktur fisik, diantaranya
perbaikan bandara dan akses menuju destinasi wisata. Pengembangan sektor tersebut juga perlu
didukung dengan keterlibatan investasi swasta yang perlu diakomodir dengan pemberian insentif
fiskal dan dukungan akses terhadap sumber pembiayaan. Keberhasilan pengembangan sektor ini juga
akan diarahkan untuk membawa dampak multiplikasi bagi pengembangan ekonomi dan masyarakat
setempat. Dalam struktur PDB, dampak perbaikan kinerja sektor pariwisata juga akan tercermin pada
pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum serta Sektor Transportasi dan
Pergudangan.
3.4.2

Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan indikator penting dalam mencapai sasaran pembangunan dan menyusunan
postur APBN. Laju inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penyusunan APBN, tingkat inflasi juga
merupakan faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan serta belanja negara.
Untuk itu, Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan
stabil melalui program-program kerja yang mendukung terciptanya stabilitas harga.
Laju inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2019 yang telah ditetapkan.
Pencapaian target inflasi tahun 2019 akan didukung oleh program-program perbaikan dan
peningkatan infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional serta
menjamin kelancaran distribusi antarwilayah. Hal ini mendorong terjaganya suplai barang dan
menjaga sisi penawaran. Upaya stabilisasi harga juga dijaga dari sisi permintaan. Laju inflasi dicapai
agar dapat tetap menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi rumah
tangga. Dalam menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah tetap melakukan program-program
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stabilisasi harga melalui operasi pasar dan impor bahan pangan tertentu. Pemerintah juga tetap
berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap
mengalokasikan bantuan sosial pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan
bertahap, program perlindungan sosial dalam kerangka SJSN, dan program pasar murah, terutama di
masa harga bergejolak.
Dalam melakukan pencapaian inflasi tahun 2019, terdapat beberapa faktor risiko yang dapat
berpotensi mendorong inflasi. Faktor kenaikan harga minyak dunia dapat mendorong harga energi
domestik. Namun, Pemerintah tetap berkomitmen untuk memitigasi risiko tersebut dengan
melakukan penetapan harga energi dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara
umum, kesehatan fiskal, dan daya beli masyarakat. Hal ini merupakan antisipasi dalam mengelola
risiko administered price. Selain itu, faktor risiko akibat gangguan cuaca dan bencana dapat
mempengaruhi volatilitas harga komoditas pangan. Akan tetapi, Pemerintah tetap berupaya
menempuh kebijakan-kebijakan untuk memitigasi risiko tersebut serta merespons dengan
melakukan perbaikan tata niaga komoditas pangan strategis serta kebijakan impor untuk
meminimalisasi dampak risiko pada volatile food. Selain itu, kebijakan dengan tetap mengalokasikan
dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP) dan dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga
dapat mendukung upaya dalam menjaga terjaganya inflasi pangan.
Pencapaian laju inflasi perlu dijaga dengan dukungan semua instansi terkait baik di tingkat pusat dan
daerah. Dengan keterlibatan yang semakin besar dari Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) serta adanya koordinasi antar-TPID, upaya pengendalian inflasi diharapkan
dapat dimulai dengan terjaganya harga-harga barang di daerah. Koordinasi yang kuat antar
Pemerintah Daerah dapat mengantisipasi terjadinya kelangkaan barang. Upaya-upaya tersebut
ditempuh dalam rangka menjaga tercapai stabilitas harga sebagai salah satu faktor penting dalam
akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, koordinasi yang semakin
kuat dari otoritas fiskal dan moneter, serta didukung dengan kebijakaan sektor riil yang tepat dapat
mendukung tercapainya stabilitas harga secara nasional. Dengan memperhatikan faktor-faktor
tersebut, laju inflasi 2019 diperkirakan dapat dicapai dalam rentang 3,5 ± 1,0 persen.
3.4.3

Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan

Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan akan berdampak
pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN
3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan
defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN dapat dijadikan suku bunga acuan
untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang.
Pada tahun 2019, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung turun. Dari sisi faktor eksternal,
perekonomian dunia akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan
diperkirakan akan lebih moderat. Di sisi lain, perekonomian Jepang yang cenderung deflasi
mendorong pelonggaran kebijakan moneter bank sentral Jepang, sehingga akan menimbulkan
peluang yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk
Indonesia.
Dari sisi domestik, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah
kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi
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yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang
pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Nilai tukar yang relatif stabil
diperkirakan akan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan front loading Pemerintah juga
direspon positif sehingga berpotensi meningkatkan intensitas penerbitan SPN. Tingkat likuiditas
perbankan serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat seiring dengan
semakin dalammnya pasar keuangan Indonesia juga turut merespon positif pergerakan suku bunga
SPN 3 bulan. Hal ini diperkuat dengan restrukturisasi perbankan yang diharapkan dapat memperbesar
ruang gerak penyaluran kredit dan menurunkan Non Performing Loan (NPL). Berbagai faktor
domestik yang semakin kondusif tersebut diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga
SPN 3 bulan di tingkat yang relatif rendah. Faktor perekonomian eksternal dan domestik yang
didukung kondisi fiskal yang sehat akan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik.
Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2019
pada kisaran 4,6-5,2 persen.
3.4.4

Nilai Tukar Rupiah

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting dalam postur APBN, baik dari sisi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung
pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti
penerimaan pajak perdagangan internasional, penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan
eksplorasi migas, belanja subsidi energi, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri.
Di tahun 2019, pergerakan nilai tukar Rupiah juga tetap dipengaruhi faktor eksternal dan domestik.
Dari sisi eksternal, kebijakan perdagangan luar negeri AS, terutama kebijakan proteksionisme,
diperkirakan mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Kebijakan tersebut akan
berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia melalui mitra dagang
selain AS. Selain itu, perbaikan ekonomi AS serta mulai naiknya laju inflasi di AS juga mempengaruhi
arah kebijakan moneter AS. Pelaku pasar mulai melakukan price-in terhadap kemungkinan terjadinya
empat kali kenaikan FFR di 2018 serta mengantipasi hawkish di 2019. Sementara itu, IMF
memperkirakan bahwa normalisasi kebijakan moneter AS, baik itu melalui kenaikan suku bunga
maupun pengurangan neraca bank sentral, akan mengurangi aliran dana masuk ke negara
berkembang sebesar US$70 miliar dalam dua tahun ke depan, dimana pengurangan neraca The Fed
sebesar US$4,5 triliun yang dimulai Oktober 2017 mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan
kenaikan FFR. Menurut IMF, aliran dana masuk ke negara berkembang yang terjadi sejak 2010 lebih
disebabkan oleh tekanan kebijakan moneter nonkonvensional The Fed dibandingkan dorongan daya
tarik pasar keuangan negara berkembang. Sementara itu, di tahun 2019, Eropa, Jepang dan Tiongkok
diproyeksikan akan tetap mempertahankan suku bunga.
Dari sisi domestik, peningkatan kualitas infrastruktur akan membantu proses perbaikan kondisi
fundamental ekonomi yang akan mengurangi risiko arus modal keluar. Selain itu, dengan
berlangsungnya perbaikan struktural di sektor keuangan, diharapkan dapat semakin memperbaiki
kinerja ekspor Indoneisa dan pada akhirnya turut memperkuat posisi transaksi berjalan. Sementara
itu, kinerja intermediasi perbankan diperkirakan membaik walaupun pertumbuhan kredit belum
sepenuhnya pulih dan defisit transaksi berjalan masih akan berada di bawah batas aman. Insentif
positif ini kemudian diperkuat dengan kebijakan dalam negeri misalnya Bank Indonesia pada tahun
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2018 diperkirakan akan lebih memperkuat kebijakan makroprudential daripada kebijakan suku bunga
melalui 7DRR. Perbaikan kinerja perekonomian nasional ini terlihat dari keberhasilan reformasi
struktural dan pembangunan infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, penurunan defisit transaksi
berjalan, kuatnya cadangan devisa, dan peningkatan peringkat EODB.
Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah juga diupayakan oleh Pemerintah dengan memanfaatkan
fasilitas second line defense dalam forum-forum kerjasama internasional dan regional diantaranya
melalui forum kerjasama ASEAN dan ASEAN+3. Melalui skema ASEAN Swap Arrangement (ASA),
Bilateral Swap Arrangement (BSA) dan Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM), Indonesia
memiliki fasilitas perjanjian swap hingga US$46,1 miliar. Secara bilateral, Indonesia juga memiliki
Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan Jepang senilai US$22,76 miliar dan dengan
Korea Selatan senilai Rp115 triliun. Selain itu, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of
Thailand juga menyepakati local currency settlement framework sebagai bentuk kerangka kerja sama
guna mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal
(local currency settlement-LCS).
Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di atas dan dampak berbagai kebijakan yang
dikeluarkan, termasuk penguatan koordinasi kebijakan dalam rangka memperbaiki stabilitas
makroekonomi, koordinasi penyediaan pasokan dan kebutuhan valas di antara BUMN, nilai tukar
Rupiah pada 2019 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.
3.4.5

Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) merupakan variabel asumsi lainnya yang digunakan untuk
menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen
penerimaan negara bukan pajak, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi, serta penerimaan
pajak antara lain melalui Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPh Migas). Sementara dari sisi belanja
negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.
Harga minyak ICP tahun 2019 diperkirakan pada kisaran US$60 – US$70 per barel. Perbaikan
pertumbuhan ekonomi secara global, terutama negara-negara maju diperkirakan masih menjadi
faktor utama meningkatnya harga minyak dunia. Faktor risiko yang bersumber dari geopolitik juga
diperkirakan masih akan mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia. Namun demikian, terdapat
faktor yang menghambat kenaikan harga antara lain penggunaan energi alternatif dan peningkatan
cadangan shale oil.
3.4.6

Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas
nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, lifting migas menjadi tolok ukur dalam
perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk
dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.
Lifting minyak bumi di tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 722-805 ribu bph, sementara
lifting gas bumi sebesar 1,21-1,30 juta bsmph. Perkiraan tingkat lifting tersebut mempertimbangkan
kapasitas produksi dan rencana produksi KKKS di tahun 2019, tingkat penurunan alamiah lapanganlapangan migas yang ada, penambahan proyek yang mulai on stream terutama untuk gas, dan juga
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penurunan pada blok-blok migas yang masuk dalam proses terminasi sehingga berdampak pada
tingkat produksi dan investasi di sektor hulu migas.
Pemerintah terus memonitor pelaksanaan proyek on-stream agar dapat selesai tepat waktu,
mendorong penyelesaian proses perpanjangan/pengalihan blok terminasi, dan melakukan koordinasi
dengan KKKS untuk melakukan optimalisasi produksi dengan senantiasa menjalankan program kerja
utama baik pengeboran, perataan sumur maupun kerja ulang. Di samping itu, pergerakan harga
minyak dunia yang mulai membaik juga menjadi peluang dalam melakukan optimalisasi penerapan
teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) yang diharapkan dapat menambah cadangan minyak
yang dapat dipulihkan sehingga dapat menahan tingkat penurunan produksi alamiah lapanganlapangan migas yang sudah tua.
Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mengupayakan peningkatan lifting migas melalui perbaikan iklim
usaha dan penyederhanaan proses perizinan yang menjadi kunci dalam mendorong peningkatan
investasi khususnya di sektor hulu migas sehingga dapat mendorong aktivitas eksplorasi
berkelanjutan dan memperbesar peluang penemuan sumber-sumber minyak dan gas baru. Langkahlangkah yang diambil diantaranya melalui penyederhanaan dan deregulasi peraturan pedoman tata
kerja hulu migas yang sudah tidak relevan. Selain itu, upaya keberlanjutan implementasi skema bisnis
yang memberikan keuntungan bagi Pemerintah maupun kontraktor melalui skema gross split juga
terus dilakukan dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta mendorong kegiatan eksplorasi
dan eksploitasi wilayah kerja migas, terutama pada wilayah kerja migas nonkonvensional.

66

BAGIAN II
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
Pokok-pokok kebijakan fiskal merupakan arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan
tahunan yang akan ditempuh Pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab
tantangan, mengurai isu-isu strategis, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019
merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2019 yang akan menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN
tahun 2019.
Secara garis besar, bagian PPKF tahun 2019 menjelaskan empat hal pokok yaitu: (i) kerangka
kebijakan fiskal jangka menengah 2018-2022, (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019, (iii)
program prioritas dan isu strategis, dan (iv) risiko fiskal tahun 2019. Keempat hal pokok tersebut
dituangkan dalam empat bab.
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[ Halaman ini sengaja dikosongkan ]
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2 BAB IV
KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL JANGKA MENENGAH
TAHUN 2018-2022

Kebijakan fiskal ditempuh Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dan mewujudkan
kesejahteraan yang difokuskan pada tiga fungsi utama yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi
alokasi bertujuan untuk mendorong pengalokasian anggaran guna mendukung terwujudnya efisiensi
ekonomi dan penyediaan barang publik. Fungsi distribusi menekankan redistribusi pendapatan dalam
rangka mewujudkan keadilan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan sosial bagi
seluruh masyarakat. Fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan makro ekonomi guna
memelihara stabilitas fundamental perekonomian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.
Untuk mendukung terwujudnya tiga fungsi utama tersebut secara optimal, kebijakan fiskal harus
dikelola secara sehat dan berkelanjutan, baik dalam perspektif jangka pendek maupun menengah
yang selanjutnya akan menjadi pondasi penguatan jangka panjang. Seiring dengan hal tersebut, APBN
sebagai instrumen utama kebijakan fiskal harus didesain agar efisien dalam memanfaatkan sumber
daya, produktif dalam mendukung pencapaian target, berdaya tahan yang handal dalam menopang
pelaksanaan kegiatan prioritas di tengah tekanan fiskal, serta senantiasa mampu mengendalikan
risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Dalam rangka mewujudkan APBN
yang sehat dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal,
diperlukan upaya pendisiplinan pengelolaan fiskal (fiscal discipline). Namun demikian, tetap perlu
menjaga fleksibilitas agar mampu merespon perkembangan perekonomian yang sangat dinamis.
Kerangka kebijakan fiskal jangka menengah (Medium Term Fiscal Framework/MTFF) merupakan
pengendali agregat (aggregate control) yang berfungsi mendisiplinkan pengelolaan fiskal agar
senantiasa konsisten mendukung pencapaian target dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal
dalam jangka menengah. Secara umum MTFF merupakan instrumen untuk: (i) membangun dan
menjaga komitmen agar pengelolaan fiskal semakin sehat, produktif dan berkelanjutan; (ii) menjaga
agar setiap kebijakan tahunan yang ditempuh Pemerintah mempunyai keterkaitan dan selaras
dengan arah dan strategi jangka menengah; dan (iii) menjadi dasar penyesuaian kebijakan dengan
tetap menjaga konsistensi arah dan strategi dalam pencapaian target jangka menengah.

4.1

Proyeksi Ekonomi Makro Jangka Menengah

Mencermati perkembangan perekonomian lima tahun terakhir, perekonomian nasional ke depan
diperkirakan relatif stabil dan menunjukkan optimisme dalam jangka menengah. Kinerja ekonomi
makro cenderung membaik yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang memiliki tendensi
meningkat yang didukung oleh peningkatan investasi, terjaganya konsumsi masyarakat, peningkatan
ekspor dan inflasi yang relatif rendah.
Dari sisi perekonomian global, walaupun perekonomian Amerika Serikat menunjukkan perbaikan,
perekonomian dunia masih dibayangi risiko ketidakpastian. Beberapa risiko yang mempengaruhi
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tingkat pertumbuhan ekonomi global antara lain: (i) proteksionisme Amerika Serikat; (ii) normalisasi
moneter di beberapa negara maju yang berpotensi menimbulkan dinamika likuiditas pada sektor
keuangan global; dan (iii) situasi geopolitik yang makin memanas di berbagai belahan dunia, seperti
meningkatnya tensi politik di Timur Tengah. Perkembangan perekonomian global ini secara langsung
akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
Tren perkembangan yang positif perekonomian domestik masih menghadapi berbagai tantangan.
Tantangan tersebut antara lain: (i) adanya supply constrains karena daya dukung infrastruktur yang
belum sepenuhnya memadai memerlukan terobosan-terobosan untuk mendorong produktivitas; (ii)
masih kurang kuatnya daya saing ekonomi membutuhkan efisiensi sistem logistik dan birokrasi; (iii)
permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang perlu dientaskan melalui kebijakan
afirmasi dalam mewujudan ketahanan energi dan ketahanan pangan serta penciptaan lapangan
kerja; serta (iv) isu-isu terkait dinamika ketenagakerjaan dan skill gap antara tenaga kerja yang
tersedia dengan pasar tenaga kerja membutuhkan penguatan kuantitas dan kualitas pendidikan
vokasional.
Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh pada kisaran 5,4
hingga 6,5 persen per tahun yang didukung oleh kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Upaya
mendorong pertumbuhan perekonomian nasional ke depan membutuhkan kerja bersama dari
seluruh komponen bangsa, khususnya dalam upaya meningkatkan investasi serta menjaga tingkat
konsumsi masyarakat. Upaya peningkatan kinerja investasi sebagai salah satu kunci pendorong
pertumbuhan ekonomi nasional perlu disertai dengan upaya menjaga dan meningkatkan tingkat
keyakinan masyarakat dan investor melalui peningkatan stabilitas politik dan keamanan, serta
kepastian hukum dan kebijakan.
Pemerintah, bersama dengan otoritas moneter dan Pemerintah daerah, juga akan terus berupaya
menjaga kemampuan daya beli masyarakat, melalui serangkaian kebijakan untuk menjaga agar laju
inflasi dalam jangka menengah dapat bergerak stabil dalam tingkat yang menurun sesuai dengan
rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan sebesar 3,0±1,0 persen. Upaya pemenuhan tersebut
diantaranya dengan melanjutkan pelaksanaan program-program perbaikan dan peningkatan
infrastruktur sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional, menjamin
kelancaran distribusi antarwilayah serta mendorong terjaganya suplai barang. Di sisi permintaan,
Pemerintah akan selalu berupaya menjaga tingkat konsumsi masyarakat, diantaranya melalui
kebijakan stabilisasi harga dan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah juga akan meningkatkan sinergi kebijakan dan koordinasi dengan otoritas moneter dalam
menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp13.700 hingga Rp13.900 per dolar
AS, serta penurunan secara bertahap tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada rentang 4,1 hingga 4,9
persen, sesuai dengan perkembangan fundamental perekonomian nasional. Beberapa tantangan
masih akan membayangi perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global, sehingga Pemerintah
perlu menyiapkan antisipasi kebijakan untuk memitigasi dampak faktor eksternal terhadap
pergerakan nilai tukar Rupiah dan suku bunga. Mitigasi tersebut juga diperlukan untuk dapat
mendorong kinerja perekonomian nasional, terutama kinerja perdagangan internasional Indonesia,
sembari tetap terus melaksanakan perbaikan struktural di sektor keuangan dan pendalaman pasar
keuangan domestik.
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Perkembangan harga komoditas di pasar internasional dalam jangka menengah juga perlu
memperoleh perhatian Pemerintah, seiring dengan perkembangan ekonomi internasional, yang
berpengaruh terhadap dinamika sisi penawaran dan permintaan. Dengan memperhatikan
pergerakan harga minyak internasional saat ini, pergerakan harga minyak mentah Indonesia (ICP)
diperkirakan bergerak pada kisaran US$61 hingga US$64 per barel. Perkembangan harga minyak
internasional tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan lifting minyak dan gas bumi
Indonesia, yang secara tahunan berada pada tren menurun, seiring dengan beberapa hambatan baik
dari sisi eksplorasi maupun teknis lainnya. Dalam jangka menengah, lifting minyak bumi Indonesia
diperkirakan berada dalam tren penurunan pada kisaran 589-840 ribu bph, sementara lifting gas bumi
sebesar 1,19-1,30 juta bsmph. Perkiraan penurunan tingkat lifting tersebut mempertimbangkan
kapasitas produksi dan rencana produksi KKKS, tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas
yang ada, penambahan proyek yang mulai on stream terutama untuk gas, dan juga penurunan pada
blok-blok migas yang masuk dalam proses terminasi sehingga berdampak pada tingkat produksi dan
investasi di sektor hulu migas.
Dengan memperhatikan perkembangan terkini perekonomian global dan domestik serta prospek
perekonomian ke depan, maka proyeksi asumsi ekonomi makro jangka menengah 2018-2022
disampaikan sebagai berikut.
Tabel 5 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah
Asumsi Dasar Ekonomi Makro

2018

2019

2020

2021

2022

Pertumbuhan Ekonomi
(%)

5,4

5,4 – 5,8

5,5 – 6,2

5,5 – 6,4

5,8 – 6,5

Inflasi
(%)

3,5

2,5 – 4,5

2,0 – 4,0

2,0 – 4,0

2,0 – 4,0

Nilai Tukar Rupiah
(Rp/US$)

13.400

13.700 – 14.000

13.700 – 13.900

13.700 – 13.900

13.700 – 13.900

Suku Bunga SPN 3 Bulan
(%)

5,2

4,6 – 5,2

4,1 – 4,9

4,1 – 4,9

4,1 – 4,9

ICP
(US$ per barel)

48

60 – 70

61 – 64

61 – 64

61 – 64

800

722 – 805

695 – 840

651 – 802

589 – 800

1.200

1.210 – 1.300

1.191 – 1.300

1.226 – 1.300

1.250 – 1.300

Lifting Minyak Bumi
(ribu barel per hari)
Lifting Gas
(ribu barel setara minyak
per hari)

Sumber: Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BI, SKK Migas

4.2

Tantangan Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Dalam memformulasikan arah dan strategi kebijakan fiskal, Pemerintah senantiasa
mempertimbangkan tiga hal utama yaitu dinamika perekonomian baik global maupun domestik,
kompleksitas tantangan yang dihadapi, dan target-target pembangunan yang hendak dicapai. Hal ini
dilakukan agar arah dan strategi kebijakan fiskal yang dirumuskan mampu merespon dinamika
perekonomian dan isu-isu strategis secara efektif, menjawab tantangan yang dihadapi, dan memberi
dukungan optimal bagi upaya pencapaian target pembangunan.
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Mencermati perkembangan perekonomian terkini serta prospek perekonomian ke depan, tantangan
pembangunan yang akan dihadapi Indonesia ke depan diperkirakan akan semakin kompleks.
Beberapa tantangan pembangunan yang perlu mendapat penanganan serius dalam pengelolaan
fiskal jangka menengah yaitu: (i) kinerja perekonomian global dan domestik yang masih menghadapi
risiko ketidakpastian; (ii) terbatasnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi; (iii) kualitas dan daya
saing sumber daya manusia (SDM); (iv) terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing; (v) belum
efektifnya program pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan lapangan;
(vi) kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal yang perlu ditingkatkan; serta (vii) isu-isu strategis yang
perlu direspon antara lain stunting, kesetaraan gender, perubahan iklim, dan efektivitas mitigasi risiko
bencana (disaster management).
Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah masih menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu: (i)
ruang fiskal yang masih terbatas sehingga perlu upaya mobilisasi pendapatan; (ii) kualitas belanja
yang perlu dipertajam melalui penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan
nonprioritas, serta percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output; (iii)
efektivitas bansos, subsidi, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang perlu ditingkatkan;
(iv) belanja yang bersifat mengikat (mandatory spending) yang lebih terkendali; dan (v) pengelolaan
defisit yang lebih terkendali dalam batas aman serta keseimbangan primer menuju positif melalui
efisiensi dan inovasi pembiayaan.
Gambar 2 Tantangan Pengelolaan Fiskal dalam Mewujudkan Kesejahteraan

4.3

Penguatan Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi

Berdasarkan perkembangan pengelolaan fiskal dalam periode 2013-2017, keberlanjutan fiskal masih
relatif terjaga. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan agar pengelolaan fiskal ke depan
semakin sehat dan berkelanjutan, sehingga mampu memberi kontribusi optimal bagi perekonomian
dan peningkatan kesejahteraan. Upaya yang perlu ditempuh adalah mendorong agar tiga fungsi
pokok kebijakan fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat berjalan secara optimal.
Penguatan fungsi alokasi ditempuh melalui peningkatan kualitas belanja produktif dalam rangka
menstimulasi perekonomian dan penyediaan barang publik. Substansinya adalah untuk mendorong
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terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan efisiensi ekonomi dalam rangka
menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan
pelebaran ruang fiskal antara lain melalui optimalisasi pendapatan negara baik dari sisi penerimaan
perpajakan maupun PNBP.
Untuk memperkuat fungsi distribusi, ditempuh melalui penguatan peran pajak sebagai instrumen
redistribusi pendapatan, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan mendorong peningkatan
efektivitas program perlindungan sosial dalam rangka mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan. Sementara itu, upaya untuk memperkuat fungsi stabilisasi ditempuh dengan menjaga
keseimbangan makro, memperkuat peran APBN untuk melalukan countercyclical dan mendorong
pengelolaan fiskal yang prudent melalui:
4.3.1

Pengendalian Defisit

Dalam lima tahun terakhir, defisit anggaran cenderung melebar dari 2,22 persen terhadap PDB pada
tahun 2013 menjadi 2,49 persen terhadap PDB pada tahun 2017. Defisit anggaran ini dalam jangka
menengah diharapkan semakin menurun menjadi sebesar 1,6-1,5 persen terhadap PDB pada tahun
2022.
Grafik 15 Perkembangan Defisit, Tahun 2013-2022 (% PDB)

(1,90)

Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.2

Menjaga Rasio Utang dalam Batas Aman

Rasio utang terkendali dalam batas aman walaupun cenderung meningkat yaitu dari 24,84 persen
terhadap PDB pada tahun 2013 menjadi 28,98 persen terhadap PDB pada tahun 2017. Rasio utang
tersebut dalam jangka menengah diharapkan akan terus berkurang sehingga menjadi 27,87–26,25
persen terhadap PDB pada tahun 2022.

73

Grafik 16 Perkembangan Rasio Utang Jangka Menengah, Tahun 2013-2022 (% PDB)

Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.3

Mendorong Keseimbangan Primer Menuju Positif

Keseimbangan primer membaik dari negatif 1,03 persen terhadap PDB tahun 2013 menjadi negatif
0,89 persen terhadap PDB tahun 2017. Keseimbangan primer diharapkan mulai positif pada tahun
2020 dan menjadi sekitar 0,05-0,10 persen terhadap PDB pada tahun 2022.
Grafik 17 Perkembangan Keseimbangan Primer Jangka Menengah, 2013-2022 (% PDB)

Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.4

Penguatan Kualitas Belanja untuk Menjaga Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial
Budaya, Pertahanan, dan Keamanan

Pada sisi belanja negara, pertumbuhan belanja masih relatif lebih tinggi dibanding pertumbuhan
pendapatan negara, walaupun mulai tahun 2015 telah dilakukan reformasi subsidi energi. Alokasi
belanja negara mencapai 14,95 persen terhadap PDB pada tahun 2018, sementara pendapatan
negara hanya sebesar 12,76 persen terhadap PDB. Apabila tidak dilakukan upaya mitigasi risiko,
defisit anggaran akan cenderung melebar, keseimbangan primer akan tetap mengalami defisit, dan
rasio utang semakin meningkat. Hal tersebut tentunya akan mengganggu keberlanjutan fiskal dalam
jangka menengah. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga pengelolaan fiskal yang lebih sehat dan
berkesinambungan, perlu ditempuh langkah-langkah untuk mendisiplinkan fiskal. Esensinya adalah
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untuk menjaga konsistensi agar pengelolaan fiskal semakin produktif, efisien, berdaya tahan, dan
berkesinambungan. Namun demikian, untuk memperkuat stimulus fiskal Pemerintah berupaya untuk
tetap menjaga besaran belanja negara diantara 15,1-16,0 persen terhadap PDB pada tahun 2022 agar
pertumbuhan ekonomi terjaga pada tingkat yang cukup tinggi berkisar 5,8-6,5 persen. Sejalan dengan
hal tersebut dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yg berkeadilan, di tengah
ruang fiskal yang masih belum sepenuhnya memadai, maka perlu terobosan kebijakan dengan
mengembangkan skema pembiayaan yg kreatif dan inovatif.

4.4

Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target
pembangunan, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah perlu didorong secara konsisten agar lebih
produktif, efisien, berdaya tahan dan sustainable. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dalam
jangka menengah, arah pembangunan difokuskan untuk memperkuat dimensi pembangunan
manusia, dimensi sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan.
Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk memperkokoh pengelolaan
fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing bangsa. Hal tersebut ditempuh antara lain melalui
yaitu: pertama, tetap menempuh kebijakan ekspansif namun lebih terarah dan terukur untuk
meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Sejalan dengan hal tersebut, defisit anggaran
diarahkan untuk kegiatan produktif dan diselaraskan dengan siklus perekonomian serta kebutuhan
untuk akselerasi pencapaian target pembangunan. Kedua, mendorong peningkatan tax ratio selaras
dengan kapasitas perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha. Peningkatan
tax ratio dilakukan melalui upaya perbaikan pelayanan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan,
upaya penggalian potensi penerimaan negara, penegakan hukum, dan perluasan basis pajak. Di
samping itu, upaya tersebut dilakukan dengan tetap memberikan insentif fiskal untuk kegiatan
ekonomi strategis. Ketiga, mengendalikan rasio utang dalam batas aman yang diupayakan menurun
serta mengarahkan utang untuk kegiatan produktif.
Gambar 3 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah
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Strategi utama yang ditempuh untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam jangka menengah
adalah:
1. Memperkuat kualitas belanja yang dilakukan dengan:
a. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan, kesehatan,
vokasional, penguasaan IT;
b. Mendorong investasi dan peningkatan ekspor;
c. Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui akurasi data penerima,
perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan
pengurangan kesenjangan;
d. Penguatan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka
penguatan daya saing dan investasi, antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan,
bandara, pelabuhan, energi, irigasi, dan bendungan;
e. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal dan peningkatan kualitas belanja daerah.
2. Memperlebar fiscal space melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja yang ditempuh
dengan:
a. Peningkatan tax ratio melalui perbaikan administrasi dan pelayanan;
b. Pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi, industrialisasi, dan ekspor;
c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan aset negara;
d. Peningkatan efisiensi belanja nonprioritas serta efektivitas subsidi dan bansos;
e. Pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif dengan memberdayakan peran swasta,
BUMN, dan BLU.
3. Menjaga daya tahan dan mengendalikan risiko dalam rangka keberlanjutan fiskal melalui:
a. Pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun secara
bertahap sesuai kebutuhan pendanaan pembangunan dan mempertimbangkan
keseimbangan makro ekonomi;
b. Pencapaian keseimbangan primer (primary balance) menuju positif dan diharapkan mulai
positif pada tahun 2020;
c. Penguatan daya tahan fiskal dengan penyediaan fiscal buffer, peningkatan fleksibilitas
melalui penguatan payung hukum, dan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk
antisipasi ketidakpastian.
d. Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk investasi mendorong ekspor.
Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal tersebut, bauran kebijakan fiskal dalam jangka
menengah dijabarkan dalam postur makro fiskal sebagai berikut:
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Tabel 6 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah Tahun 2018-2022
Uraian (% PDB)

APBN 2018

KEM-PPKF 2019

Proyeksi 2020

Proyeksi 2021

Proyeksi 2022

Pendapatan Negara dan Hibah

12,76

12,7 - 13,5

12,7 - 13,9

13,5 - 14,0

13,6 - 14,4

Tax Ratio

11,6

11,4 - 11,9

11,4 - 12,5

11,6 - 13,0

11,8 - 13,6

Belanja Negara

14,95

14,2 - 15,4

14,3 - 15,6

15,0 - 15,7

15,1 - 16,0

Belanja Modal

1,4

1,5 - 1,7

1,8 - 2,3

2,2 - 2,7

2,3 - 3,0

Keseimbangan Primer

(0,59)

0,05 - (0,30)

0,05 - 0,01

0,10 - 0,01

0,10 - 0,05

Surplus/Defisit

(2,19)

(1,6) - (1,9)

(1,6) - (1,7)

(1,5) - (1,7)

(1,5) - (1,6)

Rasio utang

29,07

28,8 - 29,2

28,50 - 28,61

27,81 - 28,30

26,25 - 27,87

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan fiskal tetap diarahkan ekspansif dalam jangka menengah (2018-2022). Hal ini dikarenakan
masih besarnya kebutuhan belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pada
tahun 2022, alokasi belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 15,1-16,0 persen terhadap PDB,
antara lain dalam bentuk belanja modal sebesar 2,3-3,0 persen terhadap PDB. Untuk memenuhi
sebagian besar kebutuhan belanja, maka pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 13,614,4 persen terhadap PDB. Besaran pendapatan negara dan hibah tersebut terutama bersumber dari
penerimaan perpajakan dengan tax ratio sebesar 11,8-13,6 persen. Dalam hal ini, perhitungan tax
ratio mencakup penerimaan perpajakan, PNBP migas, dan PNBP pertambangan umum.
Dengan komposisi alokasi belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara dan hibah,
maka APBN akan mengalami defisit namun dengan besaran yang semakin kecil. Pada tahun 2022,
defisit diperkirakan mencapai 1,6-1,5 persen terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan defisit pada
tahun 2019 yang diperkirakan sebesar 1,9-1,6 persen terhadap PDB. Menurunnya angka defisit dalam
jangka menengah akan berpengaruh pada keseimbangan primer yang mengarah positif. Pada tahun
2019, keseimbangan primer diperkirakan masih negatif pada kisaran 0,30 persen terhadap PDB
dengan rentang positif di posisi 0,05 persen terhadap PDB. Pada tahun 2020, keseimbangan primer
diharapkan mulai positif pada kisaran 0,01-0,05 persen terhadap PDB, dan diharapkan meningkat
menjadi 0,05-0,10 persen terhadap PDB pada tahun 2022.
Untuk menutup selisih antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan pendapatan negara, maka
perlu dicari sumber pembiayaan baik yang berasal dari utang maupun nonutang. Sebagai komitmen
untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan risiko APBN, maka rasio utang dijaga dalam batas
aman dan diupayakan semakin menurun. Pada tahun 2022, rasio utang diperkirakan sebesar 26,2527,87 persen terhadap PDB, lebih kecil dibandingkan tahun 2019 sebesar 28,8-29,2 persen terhadap
PDB.
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[ Halaman ini sengaja dikosongkan ]

78

3 BAB V
POKOK–POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2019

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2019 merupakan acuan Pemerintah dalam menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 yang diselaraskan dengan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019.

5.1

Arah dan Strategi Kebijakan Makro Fiskal 2019

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk mempengaruhi
perekonomian dalam rangka menjaga stabilitas makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, menyediakan barang publik, mengantisipasi ketidakpastian dan kegagalan pasar, serta
mendistribusikan pendapatan dan perlindungan sosial. Dalam rangka mendorong agar kebijakan
fiskal dapat berfungsi optimal, Pemerintah secara konsisten terus berupaya mewujudkan
pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh antara lain dengan (i)
mendorong produktivitas APBN sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian, (ii)
meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian target
pembangunan, (iii) memperkuat daya tahan fiskal dalam menjaga terlaksananya program prioritas
dan merespon dinamika perekonomian, serta (iv) mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan
fiskal.
Gambar 4 Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2019

Berdasarkan perkembangan perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan dan
kompleksitas tantangan yang akan dihadapi maka tema kebijakan fiskal tahun 2019 adalah “APBN
untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing”. Hal ini juga sejalan dengan tema Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2019 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
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Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal tahun 2019 difokuskan pada dua hal utama, yaitu:
i) menjaga kesehatan fiskal dan ii) mendorong iklim investasi dan ekspor. Upaya menjaga kesehatan
fiskal akan dilakukan dengan mendorong APBN menjadi lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan
mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Sementara
upaya mendorong iklim investasi dilakukan melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor,
peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan
ekspor.
Gambar 5 Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2019

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah tahun 2019 adalah:
(i) mobilisasi pendapatan yang realistis, (ii) strategi belanja agar lebih efektif dan produktif, serta (iii)
mengembangkan pembiayaan yang efisien dan kreatif. Mobilisasi pendapatan yang realistis dilakukan
melalui peningkatan tax ratio serta penguatan pengelolaan sumber daya alam dan aset negara.
Upaya meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif dilakukan melalui (i)
memperkuat kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan ketrampilan (skill) dan
produktivitas, (ii) mendorong investasi dan peningkatan ekspor, (iii) meningkatkan efektivitas
program perlindungan sosial untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan
kesenjangan, (iv) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan
daya saing, (v) reformasi institusi untuk birokrasi yang melayani dan efisien, (vi) dan penguatan
kualitas desentralisasi fiskal. Sementara itu, pengembangan pembiayaan yang efisien dan kreatif
dilakukan dengan mengendalikan defisit dan rasio utang dalam batas aman, mendorong
keseimbangan primer menuju positif, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif
(creative financing) untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan, pembiayaan investasi
untuk meningkatkan UMKM dan ekspor (Program NIA).
Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal yang telah disusun, maka postur makro fiskal 2019
tersebut diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan melalui
optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, dan menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan
demikian, maka postur makro fiskal tahun 2019 disusun dengan: (i) menjaga defisit tetap terkendali
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pada kisaran 1,6 – 1,9 persen terhadap PDB, (ii) pendapatan negara dan hibah diupayakan mencapai
12,7 – 13,5 persen terhadap PDB, dan (iii) belanja negara dijaga pada kisaran 14,2 – 15,4 persen
terhadap PDB.
Gambar 6 Postur Makro Fiskal Tahun 2019

5.2

Kebijakan Ekspansif yang Terarah dan Terukur

Sebagai instrumen kebijakan fiskal Pemerintah, APBN diharapkan dapat mengintervensi dalam
menstabilkan perekonomian domestik atas perubahan siklus ekonomi. Diperlukan kesesuaian
kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam merespon perubahan siklus perekonomian, baik dalam
kondisi perekonomian yang menguat (boom) atau melemah (resesi). Respon kebijakan yang tidak
sesuai dengan siklus ekonomi yang sedang terjadi, dapat memberikan manfaat yang kurang optimal
bahkan dapat menjadi kontra produktif bagi perekonomian.
Grafik 18 Cyclical Adjusted Primary Balance
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Sumber: IMF, World Economic Outlook, 2017 (data diolah)
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Fiscal Stance

-0.40%

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sifat kebijakan Pemerintah countercylical atau
procyclical adalah cyclically adjusted primary balance - CAPB (anggaran yang telah disesuaikan
terhadap siklus ekonomi). CAPB dianggap lebih tepat dalam menilai sifat kebijakan countercylical atau
procyclical karena telah meniadakan komponen yang bersifat fluktuatif atas perubahan siklus
ekonomi, seperti pembayaran bunga utang. CAPB dapat menjadi instrumen untuk mengukur
perubahan kebijakan fiskal yang bersifat diskresi Pemerintah (discretionary fiscal policy) baik dari sisi
penerimaan maupun belanja. Dalam analisis CAPB, posisi fiskal (fiscal stance - FS) dapat dibandingkan
dengan output gap yang terjadi pada pada tahun tertentu. Jika posisi fiskalnya ekpansif (FS>0) pada
saat resesi (output aktual lebih rendah dari output potensial), maka kebijakan tersebut bersifat
countercyclical. Sebaliknya, kebijakan bersifat procylclical jika posisi fiskalnya adalah kontraktif (FS<0)
pada saat ekonomi sedang resesi.
Tabel 7 Perkembangan APBN, Tahun 2013-2018
Uraian
(Rp Triliun)

Unaudited

Rata-rata
%PDB

1.555,9

1.665,9

13,5

12,5

12,3

1.496,0

1.546,9

1.654,7

13,0

12,5

12,2

1.146,9

1.240,4

1.284,9

1.343,5

11,3

10,9

10,8

10,4

9,9

2. PNBP

354,8

398,6

255,6

262,0

311,2

%PDB

3,7

3,8

2,2

2,1

2,3

II. Hibah

6,8

5,0

12,0

9,0

11,2

%PDB

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.650,5

1.777,3

1.806,4

1.864,3

2.004,1

17,3

16,8

15,7

15,0

14,8

1.137,2

1.203,6

1.183,3

1.154,0

1.262,1

11,9

11,4

10,3

9,3

9,3

582,9

577,2

732,1

684,2

761,9

6,1

5,5

6,4

5,5

5,6

513,3

573,7

623,1

710,3

742,0

5,4

5,4

5,4

5,7

5,5

(98,6)

(93,3)

(142,5)

(125,6)

- 121,6

2013

2014

2015

2016

1.438,9

1.550,5

1.508,0

15,1

14,7

13,1

1.432,1

1.545,5

15,0

14,6

1.077,3

%PDB

A. Pendapatan Negara dan Hibah
%PDB

I. Penerimaan Dalam Negeri
%PDB

1. Penerimaan Perpajakan

B. Belanja Negara
%PDB

I. Belanja Pemerintah Pusat
%PDB

Belanja K/L
%PDB

II. TKDD
%PDB

C. Keseimbangan Primer
%PDB

D. Surplus/Defisit
%PDB

E. Pembiayaan
%PDB

F. SILPA/SIKPA
%PDB

2017

- 1,0

- 0,9

- 1,2

- 1,0

- 0,9

- 211,6

- 226,8

- 298,4

- 308,4

- 338,2

- 2,2

- 2,1

- 2,6

- 2,5

- 2,5

237,4

248,9

323,1

334,5

363,5

2,5

2,4

2,8

2,7

2,7

25,8

22,1

24,7

26,1

25,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

APBN
2018
1.894,7
12,8

13,5

1.893,5

10,6

1.618,1

12,8
10,9

2,8

275,4
1,9

0,1

1,2

15,9

2.220,7

0,0
15,0

10,4

1.454,5
9,8

5,8

847,4
5,7

5,5

766,2

-1,0

-87,3

-2,4

- 326,0

5,2
- 0,6
- 2,2

2,6

326,0
2,2

0,2

-

Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan menggunakan perhitungan output potensial dari proyeksi IMF Tahun 2017 beserta data fiskal
tahun 2009 – 2019 sebagaimana grafik di atas, disimpulkan bahwa Pemerintah menempuh kebijakan
yang bersifat countercylical sejak tahun 2015 yang ditunjukkan dengan fiscal stance yang ekpansif
(FS>0) ketika output gap-nya negatif (output aktual lebih rendah dari output potensial). Kebijakan
Pemerintah yang countercylical tersebut juga tercermin dari berbagai stimulus atau paket kebijakan
ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah. Dalam melakukan kebijakan yang countercylical, saat
ini Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kinerja penerimaan negara
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khususnya penerimaan perpajakan masih belum optimal yang dapat membatasi ruang gerak fiskal
Pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha. Kedua,
penguatan kebijakan countercylical belum maksimal sehingga perlu diterapkan automatic stabilizer.
Dengan diterapkannya automatic stabilizer diharapkan dapat meminimalisir permasalahan time-lag
dan conflict interest yang umumnya terjadi pada saat pengambilan kebijakan fiskal yang memerlukan
diskresi.
Grafik 19 Perkembangan Defisit, Tahun 2013-2019 (% PDB)

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir, defisit anggaran cenderung meningkat tetapi
masih terkendali dalam batas aman. Defisit pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen terhadap PDB
meningkat menjadi 2,49 persen terhadap PDB tahun 2017. Pada APBN tahun 2018 defisit anggaran
diupayakan menurun menjadi 2,19 persen terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer dari
negatif 1,03 persen PDB pada tahun 2013 cenderung membaik tetapi masih tetap negatif 0,89 persen
terhadap PDB pada tahun 2017. Pada APBN tahun 2018, keseimbangan primer diharapkan membaik
sehingga menjadi negatif 0,59 persen terhadap PDB.
Grafik 20 Perkembangan Keseimbangan Primer, Tahun 2013-2019 (% PDB)
2013
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2016

2017
Unaudited

2018
APBN
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KEM-PPKF

0,05
atas
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(0,89)
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Sumber: Kementerian Keuangan
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Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah akan tetap melakukan kebijakan counter cyclical
pada tahun 2019. Namun defisit anggaran pada tahun mendatang diharapkan dapat terus
dikendalikan dalam batas aman dan diselaraskan dengan siklus perekonomian sebagai langkah
mitigasi risiko APBN. Sementara itu, keseimbangan primer secara konsisten terus didorong menuju
positif. Untuk itu, Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk mewujudkan agenda prioritas
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP 2019, dengan tetap memelihara pengelolaan fiskal
yang sehat dan berkelanjutan.
Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah pada tahun 2019
masih akan bersifat ekspansif terarah dan terukur. Kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur
tersebut dilakukan dengan menjaga defisit dalam batas aman yang berkisar pada 1,90-1,60 persen
terhadap PDB, mengendalikan keseimbangan primer menuju positif berkisar antara negatif 0,30
persen hingga positif 0,05 persen terhadap PDB, dan mengendalikan rasio utang pada kisaran 28,80
– 29,20 persen terhadap PDB untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah. Melalui
kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur tersebut diharapkan: (i) mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, (ii) mendukung kegiatan produktif guna
meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, dan (iii) menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan
berkesinambungan. Secara umum gambaran perkembangan defisit dan keseimbangan primer tahun
2013-2019.
5.3

Optimalisasi Pendapatan Negara

Pendapatan negara dan hibah selama tahun 2013-2017 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar
4,6 persen per tahun dan cenderung mengalami perlambatan sejalan dengan kinerja perekonomian
dan adanya program tax amnesty 2016-2017. Dalam periode yang sama, penerimaan perpajakan
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,7 persen, sedangkan PNBP mengalami pertumbuhan
rata-rata sebesar negatif 3,2 persen. Di sisi lain, dalam periode yang sama penerimaan hibah
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,8 persen.
Dalam APBN 2018, pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun, yang terdiri
dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.893,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp1,2 triliun.
Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun dan PNBP
sebesar Rp275,4 triliun.
Hingga triwulan I tahun 2018, pendapatan negara dan hibah mencapai sebesar Rp333,78 triliun atau
17,6 persen dari target APBN 2018. Realisasi triwulan I tahun 2018 tersebut Rp37,55 triliun lebih
tinggi dibanding realisasi pada triwulan I tahun 2017 yang mencapai Rp296,22 triliun.
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Tabel 8 Pendapatan Negara dan Hibah, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)
2017
KOMPONEN

2013

A. Pendapatan Negara dan Hibah
i. Penerimaan Dalam Negeri
a. Penerimaan Perpajakan
1. Pajak Dalam Negeri
a) Pajak penghasilan
-PPh Migas
-PPh Non-Migas
b) Pajak pertambahan nilai
c) Pajak bumi dan bangunan
d) Cukai
e) Pajak lainnya
2. Pajak Perdagangan Internasional
a) Bea masuk
b) Bea Keluar
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Penerimaan SDA
a) SDA Migas
b) SDA Non Migas
- Pertambangan umum
- Kehutanan
- Perikanan
- Panas Bumi
2. Bagian Laba BUMN
3. PNBP Lainnya
4. Pendapatan BLU
ii. Hibah

1.438,9
1.432,1
1.077,3
1.029,9
506,4
88,7
417,7
384,7
25,3
108,5
4,9
47,5
31,6
15,8
354,8
226,4
203,6
22,8
18,6
3,1
0,2
0,9
34,0
69,7
24,6
6,8

2014

2015

1.550,5
1.545,5
1.146,9
1.103,2
546,2
87,4
458,7
409,2
23,5
118,1
6,3
43,6
32,3
11,3
398,6
240,8
216,9
24,0
19,3
3,7
0,2
0,8
40,3
87,7
29,7
5,0

1.508,0
1.496,0
1.240,4
1.205,5
602,3
49,7
552,6
423,7
29,3
144,6
5,6
34,9
31,2
3,7
255,6
101,0
78,2
22,8
17,7
4,2
0,1
0,9
37,6
81,7
35,3
12,0

2016
1.555,9
1.546,9
1.285,0
1.249,5
666,2
36,1
630,1
412,2
19,4
143,5
8,1
35,5
32,5
3,0
262,0
64,9
44,1
20,8
15,8
3,8
0,4
0,9
37,1
117,9
41,9
9,0

APBNP
1.736,1
1.733,0
1.472,7
1.436,7
784,0
41,8
742,2
475,5
15,4
153,2
8,7
36,0
33,3
2,7
260,2
95,6
72,2
23,4
17,9
4,0
1,0
0,7
41,0
85,1
38,5
3,1

LKPP
unaudited
1.666,0
1.654,8
1.343,5
1.304,3
646,8
50,3
596,5
480,7
16,8
153,3
6,7
39,2
35,1
4,1
311,2
111,1
81,8
29,3
23,8
4,1
0,5
0,9
43,9
108,9
47,3
11,2

2018
APBN
1.894,7
1.893,5
1.618,1
1.579,4
855,1
38,1
817,0
541,8
17,4
155,4
9,7
38,7
35,7
3,0
275,4
103,7
80,3
23,3
17,9
4,2
0,6
0,7
44,7
83,8
43,3
1,2

Sumber: Kementerian Keuangan
Catatan: Mulai tahun 2018, nomenklatur Pendapatan Bagian Laba BUMN dirubah menjadi Pendapatan dari Kekayaan Negara yang
Dipisahkan

5.3.1

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan dalam negeri. Kontribusi penerimaan
perpajakan dalam pendapatan dalam negeri terus meningkat dari 75,2 persen pada tahun 2013
menjadi 81,2 persen pada tahun 2017. Dalam periode 2013-2017, penerimaan perpajakan tumbuh
rata-rata 6,5 persen per tahun dan kontribusinya 79,3 persen. Sementara itu, tax ratio (dalam arti
luas dengan memperhitungkan PNBP SDA Migas dan Pertambangan Umum) selama lima tahun
terakhir mengalami penurunan dari 13,6 persen pada tahun 2013 menjadi 10,7 persen pada tahun
2017. Penerimaan perpajakan ke depan diharapkan dapat tumbuh lebih optimal guna memantapkan
penyehatan fiskal APBN.
Beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya penerimaan perpajakan selama periode tersebut
antara lain relatif membaiknya perekonomian global dan domestik, program reformasi administrasi
perpajakan dan pelayanan yang masih terus berlanjut, perbaikan dan penyempurnaan sistem
teknologi dan informasi (IT) perpajakan, program reinventing policy, program Tax Amnesty (TA), joint
audit antara DJP dan DJBC, dan penyempurnaan peraturan perpajakan.
Pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam periode tahun 2013-2017 terutama berasal dari
penerimaan pajak dalam negeri. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri meningkat dari Rp1.029,9
triliun di tahun 2013 menjadi Rp1.304,3 triliun di tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan rata-rata
7 persen per tahun. Sedangkan realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional mengalami
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penurunan dari Rp47,5 triliun di tahun 2013 menjadi Rp39,2 triliun di tahun 2017 atau tumbuh ratarata negatif 4,1 persen per tahun. Pertumbuhan negatif pajak perdagangan internasional terjadi pada
tahun 2013-2015, namun mulai tahun 2016 kembali tumbuh secara positif. Hal ini sejalan dengan
kinerja perdagangan internasional Indonesia yang salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan
harga komoditas di pasar internasional yang mulai membaik.
Lebih lanjut, penerimaan pajak dalam negeri terutama berasal dari penerimaan PPh nonmigas, PPN
dan PPnBM. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, selama periode tahun 2013-2017 penerimaan PPh
nonmigas tumbuh rata-rata 9,7 persen, dari Rp417,7 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp596,5 triliun
di tahun 2017. Selain itu, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM dalam periode yang sama meningkat
dari sebesar Rp384,7 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp480,7 triliun, atau rata-rata tumbuh 7,6
persen per tahun.
Pada tahun 2017, realisasi penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.343,5 triliun atau 91,2
persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2017. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016
realisasi penerimaan perpajakan 2017 meningkat sebesar 4,6 persen (yoy), sedangkan jika tidak
memperhitungkan penerimaan dari hasil tax amnesty maka pertumbuhan penerimaan perpajakan
tahun 2017 mencapai 12,8 persen (yoy). Realisasi penerimaan perpajakan tersebut didukung oleh
peningkatan penerimaan pajak dalam negeri sebesar 4,4 persen (yoy) dan pajak perdagangan
internasional sebesar 10,6 persen (yoy). Beberapa faktor yang berperan dalam realisasi penerimaan
perpajakan 2017 antara lain (i) membaiknya perekonomian nasional, (ii) meningkatnya harga
komoditas terutama minyak dan batubara, (iii) dampak positif dari program Penertiban Cukai Berisiko
Tinggi (PCBT), Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT), dan Penertiban Ekspor Berisiko Tinggi (PEBT).
Secara umum, pencapaian pada seluruh jenis pajak pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan,
kecuali realisasi penerimaan PPh nonmigas yang turun 5,3 persen (yoy) akibat tingginya penerimaan
PPh nonmigas hasil tax amnesty tahun 2016. Namun demikian, jika tidak memperhitungkan tax
amnesty, kinerja realisasi penerimaan PPh nonmigas tahun 2017 meningkat sebesar 11,1 persen
(yoy). Selain meningkatnya penerimaan pajak, program tax amnesty juga memberikan dampak positif
peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar selama program tax amnesty (Juli 2016 – Maret 2017)
sebanyak 53 ribu Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan formal penyampaian SPT di tahun 2017 sebesar
73 persen (tertinggi sejak tahun 2012).
Lebih rinci, realisasi penerimaan perpajakan meliputi realisasi PPN dan PPnBM yang tumbuh didorong
oleh meningkatnya investasi, serta didorong oleh tumbuhnya konsumsi domestik. Penerimaan PPh
migas meningkat seiring dengan tingginya harga ICP. Lebih lanjut, realisasi penerimaan PBB terutama
didukung oleh pencapaian PBB Perkebunan dan Kehutanan. Sedangkan realisasi penerimaan cukai
utamanya berasal dari peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) sebagai dampak
kebijakan penyesuaian tarif CHT dan pelaksanaan PCBT. Selain itu, penerimaan pajak perdagangan
internasional didukung oleh realisasi penerimaan bea masuk yang meningkat sejalan dengan
peningkatan realisasi impor tahun 2017 dan pelaksanaan PIBT. Sementara itu, realisasi penerimaan
bea keluar didorong utamanya oleh peningkatan harga komoditas di pasar internasional dan
permintaan ekspor komoditas di pasar utama Indonesia.
Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.618,1 triliun atau tumbuh 20,4
persen (yoy). Target ini diharapkan dapat tercapai dengan didukung oleh: (i) membaiknya
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perekonomian domestik terutama yang bersumber dari kenaikan aktifitas perdagangan
internasional, konsumsi masyarakat, dan kegiatan investasi, (ii) perluasan basis pajak sebagai hasil
Tax Amnesty dan Automatic Exchange of Information (AEoI), dan (iii) pelaksanaan program reformasi
perpajakan.
Sampai dengan triwulan I 2018 penerimaan perpajakan telah terealisasi sebesar Rp262,42 triliun atau
tumbuh 10,3 persen (yoy) dibandingkan triwulan I 2017. Realisasi ini mencapai 16,2 persen dari target
yang ditetapkan dalam APBN 2018. Pencapaian di awal tahun ini merupakan momentum yang
menggambarkan semakin membaiknya kinerja perpajakan dan diharapkan berlanjut sampai dengan
akhir tahun 2018.
Realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan I 2018 secara lebih rinci terdiri dari penerimaan pajak
dalam negeri sebesar Rp252,58 triliun atau 16,0 persen dari APBN 2018 dan pajak perdagangan
internasional sebesar Rp9,84 triliun atau 25,4 persen dari APBN 2018. Penerimaan pajak dalam negeri
terutama berasal dari penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp132,84 triliun atau 16,3 persen dari APBN
2018, penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp98,69 triliun atau 18,2 persen dari APBN 2018, serta
penerimaan cukai sebesar Rp8,05 triliun atau 5,2 persen dari APBN 2018. Sementara itu, realisasi
penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari penerimaan bea masuk mencapai
Rp8,41 triliun atau 23,6 persen dari APBN 2018 dan penerimaan bea keluar mencapai Rp1,43 triliun
atau 47,7 persen dari APBN 2018. Kontribusi penerimaan PPh nonmigas didominasi oleh penerimaan
PPh pasal 21, PPh pasal 22 Impor dan PPh pasal 25/29 Badan. Sementara itu, realisasi PPN dan PPnBM
antara lain didorong oleh tetap terjaganya pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah.
Secara nominal penerimaan kepabeanan dan cukai mulai menunjukkan peningkatan. Pulihnya kinerja
ekspor impor dengan membaiknya permintaan global dan harga komoditas dan relatif stabilnya
perekonomian negara mitra dagang utama, serta meningkatnya kapasitas produksi dan sistem
logistik nasional diharapkan terus mendorong peningkatan kinerja kepabeanan dan cukai.
Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan triwulan I 2018 adalah Rp17,89 triliun atau 9,2
persen dari APBN 2018. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang terdiri dari bea masuk, bea
keluar, dan cukai tersebut tumbuh 15,8 persen (yoy) dibandingkan tahun 2017. Kepabeanan dan
cukai terdiri dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Penerimaan bea masuk sebesar Rp8,41 triliun
atau 23,6 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh 9,5 persen (yoy). Kinerja devisa impor yang
meningkat merupakan faktor fundamental peningkatan penerimaan tersebut. Selain itu,
perekonomian domestik baik aktifitas produksi maupun konsumsi seiring perbaikan tren
perekonomian global dan peningkatan harga komoditas juga diyakini turut mempengaruhi kinerja
bea masuk.
Kenaikan capaian penerimaan juga terjadi pada bea keluar, yang mencapai Rp1,43 triliun atau 47,7
persen dari APBN 2018. Penerimaan bea keluar masih didominasi oleh ekspor komoditas mineral
logam. Cukai sebagai penerimaan terbesar kepabeanan dan cukai mencapai Rp8,05 triliun atau 5,2
persen terhadap target APBN 2018. Capaian ini tumbuh 16,2 persen (yoy). Penerimaan cukai terdiri
dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan cukai Etil
Alkohol (EA). Secara lebih detail capaian masing-masing penerimaan cukai: (i) Cukai yang bersumber
dari CHT sebesar Rp6,95 triliun, (ii) MMEA sebesar Rp1,04 triliun, dan (iii) EA sebesar Rp0,04 triliun.
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Penerimaan cukai tersebut disebabkan oleh dampak dari penyesuaian tarif CHT, dan mulai
meningkatnya penerimaan dari cukai MMEA dan EA.
Dalam rangka mencapai target penerimaan perpajakan pada tahun 2018, Pemerintah telah
merencanakan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan. Secara umum kebijakan yang akan
ditempuh Pemerintah adalah sebagai berikut: (a) mengoptimalkan penggalian potensi dan
pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang up to
date dan terintegrasi; (b) meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak
untuk menciptakan sustainable compliance; (c) memberikan insentif perpajakan yang tepat sasaran
secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri;
(d) mengendalikan konsumsi Barang Kena Cukai untuk mengurangi eksternalitas negatif; (e)
mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan Automatic
Exchange of Information (AEoI); serta (f) melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya untuk
menurunkan inequality.
Pada bulan April 2018, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang tax holiday untuk
mendorong investasi dan daya saing berupa PMK Nomor 35 tahun 2018. Regulasi ini bertujuan untuk
memperbaiki skema insentif yang lebih memberikan kepastian dan penyederhanaan prosedur
permohonan dalam pemberian fasilitas tax holiday.
Boks 2 Perbaikan Skema dan Penyederhanaan Prosedur Insentif Tax Holiday
untuk Peningkatan Daya Saing Industri (PMK Nomor 35 Tahun 2018)
Insentif pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) telah digulirkan sejak tahun 2011 dan telah beberapa kali
mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2016. Pada tahun 2018
ini, Pemerintah kembali melakukan perubahan ketentuan yang mengatur tax holiday dengan fokus pada dua aspek yaitu
perbaikan skema insentif yang lebih memberian kepastian dan penyederhanaan prosedur permohonan dalam
pemberian fasilitas tax holiday.
Dari sisi skema insentif, perubahan yang cukup besar adalah terkait dengan batasan nilai investasi minimal, persentase
pengurangan dan jangka waktu pengurangan.
Batasan nilai investasi minimal
Dalam aturan sebelumnya, batasan minimal investasi untuk mendapatkan tax holiday adalah Rp 1 triliun, kecuali industri
telekomunikasi dan informatika yang diberikan batasan investasi minimal sebesar Rp 500 miliar. Di dalam aturan baru,
batasan untuk seluruh industri pionir yang bisa mendapatkan fasilitas tax holiday adalah sebesar Rp 500 miliar.
Persentase pengurangan
Dalam aturan sebelumnya, tax holiday diberikan dalam range dari 10 s.d. 100 persen. Guna lebih memberikan kepastian
bagi Wajib Pajak atas fasilitas yang dapat mereka peroleh, persentase pengurangan disederhanakan menjadi tarif tunggal
100 persen.
Jangka waktu pengurangan
Dalam aturan sebelumnya, jangka waktu pengurangan adalah 5 tahun s.d. 15 tahun dan dapat diperpanjang menjadi s.d.
20 tahun dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Guna lebih memberikan kepastian bagi Wajib Pajak, jangka waktu
pengurangan tersebut disesuaikan berdasarkan besarnya nilai investasi dari suatu penanaman modal yang diatur sebagai
berikut:
No.

Nilai Investasi

Jangka Waktu Pengurangan
PPh Badan

1.

Rp0,5 triliun s.d. < Rp1 triliun

5 tahun

2.

Rp1 triliun s.d. < Rp5 triliun

7 tahun

3.

Rp5 triliun s.d. < Rp15 triliun

10 tahun

4.

Rp15 triliun s.d. < Rp30 triliun

15 tahun

5.

≥ Rp30 triliun

20 tahun
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Selain pengurangan 100 persen sesuai jangka waktu tersebut, Wajib Pajak juga diberikan jangka waktu transisi selama 2
tahun setelah jangka waktu pengurangan 100 persen tersebut berakhir, yaitu berupa pengurangan pajak penghasilan
badan sebesar 50 persen.
Dari sisi prosedur, prosedur pengajuan fasilitas dan proses verifikasi dibuat lebih sederhana. Wajib Pajak dapat
menyampaikan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersamaan dengan permohonan
Pendaftaran Penanaman Modal, atau paling lambat satu tahun setelah penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal.
BKPM kemudian akan menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan. Apabila permohonan Wajib Pajak telah
memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam 5 hari
kerja, Menteri Keuangan akan memberikan keputusan atas usulan pemberian tax holiday tersebut. Pemanfaatan fasilitas
mulai berlaku pada tahun pajak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan umum perpajakan di tahun 2018, Pemerintah melakukan
beberapa kebijakan yang bersifat teknis. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan mendorong perbaikan indikator Paying Taxes yang merupakan bagian dari penilaian Ease of
Doing Business, maka pada tahun 2018 akan dilakukan beberapa terobosan seperti: (1) simplifikasi
registrasi Wajib Pajak; (2) perluasan tempat pemberian layanan (misalnya melalui Mobile Tax Unit);
(3) perluasan cakupan pelaporan SPT Tahunan elektronik (e-Filing); (4) percepatan restitusi bagi wajib
pajak kriteria tertentu dan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu melalui perbaikan syarat
pengajuan restitusi; dan (5) perbaikan pada Post Filing Index dalam Paying Taxes melalui perbaikan
kualitas pemeriksaan pajak, percepatan penyelesaian restitusi khususnya bagi eksportir dengan
reputasi baik melalui sinergi program bersama antara Ditjen Bea Cukai - Ditjen Pajak, dan perbaikan
proses bisnis terkait.
Selain itu, pelayanan bagi pelaku usaha UKM difokuskan pada perluasan program pembinaan usaha
Wajib Pajak yaitu Business Development Services (BDS) yang pada tahun 2017 telah dilakukan di 3
Kanwil Pajak dan 12 Kantor Pajak. Program ini merupakan pendekatan end-to-end dengan tahapan
awal yang dimulai dari Seminar Pengembangan Usaha hingga pelaksanaan Kelas Pajak. Komunitas
UKM Sahabat Pajak yang telah terbentuk di tahun 2017 akan diperluas cakupannya (wilayah dan
keanggotaan) sebagai bagian dari program BDS.
Peningkatan layanan pajak juga dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan kapasitas layanan
khususnya dari infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman masyarakat dalam
memenuhi kewajiban pajaknya secara elektronik. Semangat untuk mendorong perluasan layanan
elektronik tercermin pada tagline kampanye pajak 2018: “Pajak, Bayarnya e-Billing, Lapornya eFilling”.
Arah Kebijakan Umum Perpajakan Tahun 2019
Pada tahun 2019, tax ratio diperkirakan mencapai 11,4–11,9 persen, dengan mempertimbangkan
pertumbuhan pajak nonmigas pada tahun 2017 (tanpa tax amnesty) yang tumbuh 12,8 persen.
Pemerintah mendorong berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi tren penurunan tax ratio yang
telah berlangsung selama 4 tahun terakhir demi terciptanya ruang fiskal yang lebih luas guna memacu
pertumbuhan ekonomi. Perbaikan tren tax ratio diharapkan dapat dimulai pada tahun 2018, dimana
diperkirakan meningkat menjadi 11,6 persen atau 0,9 persen lebih tinggi daripada tahun 2017.
Seiring dengan momentum perbaikan kinerja perekonomian domestik dan stabilnya harga komoditas
global pada tahun 2019, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai besaran tax ratio ini dengan fokus
pada pelaksanaan berbagai program optimalisasi penerimaan perpajakan yang tetap menjaga
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keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing dalam rangka memacu kinerja ekspor.
Beberapa program perpajakan yang menjadi fokus Pemerintah antara lain: (i) penguatan fungsi
pelayanan (tax service) dalam rangka mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela;
(ii) peningkatan efektivitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara
lain melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) dan akses informasi keuangan
untuk kepentingan perpajakan; (iii) ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut
pasca tax amnesty; (iv) peningkatan efektivitas fungsi ekstensifikasi melalui pendekatan end-to-end,
antara lain penanganan sektor informal (UMKM) melalui pendekatan Bussiness Development Services
(BDS), yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan literasi akuntansi SDM Indonesia yang menjadi
pelaku UKM; (v) pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) secara berkeadilan; dan (vi)
melanjutkan reformasi perpajakan secara komprehensif baik menyangkut SDM, peraturan
perpajakan, IT, maupun penyempurnaan proses bisnis.
Keberhasilan optimalisasi penerimaan perpajakan tidak bisa lepas dari ketersediaan basis data yang
akurat dan komprehensif. Dengan memanfaatkan momentum keberhasilan pelaksanaan program tax
amnesty, Pemerintah berupaya untuk memperbaiki basis data perpajakan yang digunakan dalam
analisis lanjutan potensi penerimaan dan pengawasan kepatuhan pajak. Seiring dengan semakin
memadainya basis data yang dimiliki, diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah wajib pajak
yang patuh terhadap aturan perpajakan secara signifikan. Selain tax amnesty, pelaksanaan AEoI
diharapkan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis data perpajakan guna meningkatkan
penerimaan negara melalui pencegahan praktik penghindaran pajak antar negara.
Selain penguatan basis data perpajakan, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan
perpajakan melalui perbaikan sistem pembayaran dan pelaporan, simplifikasi tarif dan harmonisasi
kebijakan, serta pengembangan kapasitas SDM pemungut pajak. Pemerintah yakin bahwa sistem
perpajakan yang semakin sederhana dan mudah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara
sukarela.
Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan penerimaan di tengah
berbagai tantangan global dan domestik, kebijakan pemberian insentif diupayakan lebih tepat
sasaran dalam mendorong peningkatan investasi dan daya saing. Insentif perpajakan yang lebih tepat
sasaran diharapkan dapat meningkatkan keunggulan produk ekspor di luar negeri maupun produk
lokal dalam menghadapi produk impor di dalam negeri. Dengan keunggulan produk yang dimiliki,
diharapkan dunia usaha di dalam negeri mampu bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian
perekonomian. Di sisi lain, aturan perpajakan yang ramah terhadap dunia usaha diharapkan juga
dapat meningkatkan iklim investasi di dalam negeri. Secara umum, upaya ini perlu diprioritaskan
mengingat sebagian besar porsi penerimaan perpajakan masih didukung oleh wajib pajak badan,
meskipun pada akhirnya pemberian insentif juga akan meningkatkan penerimaan dari wajib pajak
orang pribadi.
Secara umum, arah kebijakan perpajakan pada tahun 2019 adalah peningkatan kepatuhan sukarela
Wajib Pajak melalui peningkatan fungsi pelayanan, penyuluhan, kehumasan, pengawasan,
intensifikasi, dan penegakan hukum secara berkeadilan. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kualitas
SDM Indonesia yang sadar pajak, Pemerintah terus mendorong edukasi perpajakan di dunia
pendidikan baik formal maupun informal.
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Pelaksanaan kebijakan perpajakan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan APBN dengan tetap
memperhatikan stabilitas fiskal dan moneter, serta meminimalisasi distorsi yang tidak perlu. Arah
kebijakan perpajakan pada tahun 2019 diprioritaskan pada upaya optimalisasi pendapatan dengan
tetap menjaga iklim investasi, yaitu melalui: (i) optimalisasi penerimaan; (ii) kebijakan pajak untuk
daya saing; (iii) insentif perpajakan yang tepat sasaran untuk peningkatan investasi; (iv) transparansi
informasi di bidang perpajakan; serta (v) peningkatan kepatuhan dan pengawasan.
Sebagai bentuk kebijakan yang ditujukan untuk memberikan insentif perpajakan secara selektif guna
mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri, Pemerintah telah
mengeluarkan berbagai jenis insentif selain tax holiday. Insentif-insentif tersebut dapat dikategorikan
sebagai tax expenditure yang salah satunya berupa subsidi pajak yang telah tercantum dalam APBN
(PPh dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah).
Saat ini, Pemerintah sedang menyiapkan tax expenditure statement/report dalam rangka
meningkatkan transparansi fiskal. Dengan adanya tax expenditure report diharapkan pemberian
insentif pajak dapat dilakukan secara akuntabel, terukur, dan transparan sehingga pengawasan dan
evaluasi dampaknya dapat dilakukan secara efektif. Informasi mengenai tax expenditure report
dijelaskan sebagai berikut.
Boks 3 Insentif Pajak yang Akuntabel, Terukur dan Transparan
melalui Tax Expenditure Report/Statement
Perumusan kerangka penyusunan tax expenditure report/statement menjadi salah satu langkah kebijakan optimalisasi
penerimaan negara dalam Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan Tahun 2017 – 2019 yang diamanatkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016. Hal
ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan transparansi fiskal sebagaimana direkomendasikan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengacu pada praktik-praktik yang berlaku di dunia, antara lain tertuang dalam The
IMF’s Fiscal Transparency Code (FTC) 2014.
Secara sederhana, tax expenditure dapat dipahami sebagai subsidi yang diberikan Pemerintah dalam bentuk insentif
pajak. Menurut OECD, tax expenditure merupakan transfer sumber daya kepada publik yang dilakukan bukan dengan
memberikan bantuan atau belanja langsung (direct transfer) namun melalui pengurangan kewajiban pajak dengan
mengacu pada standar perpajakan yang berlaku (tax benchmark). Pemerintah sebenarnya telah menerapkan berbagai
jenis tax expenditure namun belum dilaporkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan komprehensif dalam kerangka
konsep tax expenditure. Dengan adanya tax expenditure report di Indonesia, diharapkan pemberian insentif pajak dapat
dilakukan secara akuntabel, terukur dan transparan, sehingga pengawasan dan evaluasi dampaknya dapat dilakukan
secara efektif untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara khususnya yang berasal dari pajak.
Penyusunan kerangka tax expenditure report dimulai pada tahun 2017 dengan mengkaji konsep tax expenditure,
mengidentifikasi cakupan jenis pajak, menentukan metode perhitungan, serta melakukan perhitungan beberapa jenis
tax expenditure yang sudah ada. Selanjutnya disusun roadmap tahapan pelaporan tax expenditure untuk pajak pusat di
Indonesia, yang meliputi (i) PPN dan PPnBM; (ii) PPh; dan (iii) Bea Masuk, Cukai, dan Pungutan dalam Rangka Impor,
dengan mempertimbangkan data, kemudahan perhitungan, kesinambungan pelaporan, dan prioritas kebutuhan
Pemerintah, untuk selanjutnya dihitung dengan metode revenue foregone. Tax expenditure report disusun oleh Badan
Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta melibatkan
pihak eksternal Kementerian Keuangan yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
Untuk pelaporan tahun 2019, tax expenditure report akan mengidentifikasi dan menghitung beberapa jenis tax yang ada
dalam sistem perpajakan Indonesia antara lain meliputi insentif pajak PPh dan PPN, tax allowance, tax holiday, dan Bea
Masuk. Secara bertahap tax expenditure report akan terus disempurnakan dan diperluas cakupannya, sejalan dengan
penyiapan payung hukum dan prosedur operasional standar dari teknis penyusunannya.

Pemerintah menyadari bahwa masih terdapat celah yang dapat dioptimalkan dalam meningkatkan
penerimaan perpajakan, baik terkait pajak maupun kepabeanan dan cukai. Selama beberapa dekade,
cukai hanya dikenakan pada barang yang terkait dengan tembakau dan alkohol, padahal masih
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banyak barang yang berpotensi dikenakan cukai. Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara,
Pemerintah melakukan berbagai upaya peningkatan penerimaan negara melalui: a) penetapan tarif
optimal pungutan PPN atas pengeluaran Pemerintah agar tidak menambah beban restitusi; b)
Ekstensifikasi Barang Kena Cukai dan Digital Goods; c) Simplifikasi struktur tarif CHT; d) Penggalian
potensi melalui pertukaran informasi DJP dan DJBC; e) Konektivitas IT DJBC dengan Payment Gateway
E-commerce; serta f) Perluasan joint program antara DJP dan DJBC.
Untuk mendorong industri dalam negeri agar dapat terus berkembang dan memiliki daya saing,
Pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu: a) harmonisasi perlakuan PPN kawasan dengan
nonkawasan; b) harmonisasi kebijakan PPN dengan pajak daerah; c) penurunan/efisiensi Biaya
Logistik; d) perluasan pemasaran produk asal Kawasan Berikat (KB) di dalam negeri dan kemitraan
dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); serta e) pembimbingan teknis dan asistensi kepada
industri untuk bisa mendapatkan fasilitas kepabeanan. Melalui harmonisasi peraturan perpajakan
antara Pemerintah pusat dan daerah serta antarkawasan, diharapkan biaya yang ditanggung dapat
semakin menurun, sehingga pada nantinya mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Selain daya saing, Pemerintah mendorong kemudahan investasi yang memiliki peran cukup besar
dalam perekonomian, baik dalam peningkatan PDB maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh
karena itu, Pemerintah konsisten untuk terus memberikan insentif agar dapat menarik lebih banyak
investasi di dalam negeri, melalui upaya: a) insentif pajak tepat sasaran; b) harmonisasi fasilitas
pembebasan PPN di barang antara; c) fasilitasi industri dan perdagangan melalui Pusat Logistik
Berikat Industri Kecil Menengah (IKM); serta d) pengembangan/perluasan fasilitas kawasan industri
tujuan ekspor untuk IKM.
Pemerintah menyadari bahwa optimalisasi penerimaan tidak akan efektif apabila dilakukan secara
parsial. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya meningkatkan kerja sama dengan berbagai otoritas
maupun institusi dalam dan luar negeri dalam rangka monitoring dan pertukaran data yang terkait
perpajakan. Upaya yang dilakukan antara lain: a) Implementasi AEoI; b) Implementasi Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Multilateral Instrument (MLI); c) Implementasi Country by
Country Reporting (CBCR); d) AEO (Autorized Economics Operator) untuk UKM; serta e) Implementasi
kegiatan Monitor Transaksi dan Perilaku Tidak Wajar.
Beberapa kemudahan dan fasilitas perpajakan di atas perlu juga disertai dengan upaya pengawasan
serta peningkatan kepatuhan, agar kinerja penerimaan perpajakan dapat terjaga. Pemerintah
mendorong peningkatan kepatuhan melalui penegakan hukum secara berkeadilan, penyempurnaan
IT pengawasan kawasan berikat, implementasi SKPJ (Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa), serta
melanjutkan program Penertiban Impor, Ekspor, Cukai Berisiko Tinggi (PIBT, PEBT, dan PCBT). Di sisi
lain, Pemerintah juga mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan peningkatan
pelayanan, penyuluhan, layanan kehumasan, serta berbagai upaya intensifikasi lainnya.
5.3.2

Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP merupakan salah satu komponen pendapatan negara. Secara regulasi, PNBP meliputi
penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan dana pemerintah, hasil
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah,
putusan pengadilan dan denda administrasi, hibah yang merupakan hak Pemerintah, dan penerimaan
lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Sementara itu, dalam struktur APBN, kelompok
92

PNBP dibedakan atas penerimaan sumber daya alam (SDA Migas dan SDA Non Migas), Pendapatan
dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (PKND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan umum
(BLU). Faktor yang mempengaruhi PNBP antara lain banyaknya jenis dan besarnya tarif, kuantitas
produksi, banyaknya pelayanan yang diberikan, sistem administrasi, dan beberapa indikator ekonomi
makro terkait lainnya. Kebijakan mengenai jenis dan tarif PNBP harus memperhatikan dampak
pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan
Pemerintah sehubungan dengan PNBP tersebut, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada
masyarakat.
Sebagai salah satu komponen Pendapatan Negara dalam APBN, kontribusi PNBP dalam periode 20132017 mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari rasio PNBP terhadap total pendapatan negara
yang menurun dari 24,7 persen pada tahun 2013 menjadi 18,8 persen pada tahun 2017 atau
mengalami pertumbuhan negatif 3,2 persen per tahun. Selain itu, perbandingan PNBP terhadap PDB
nominal pada periode yang sama juga mengalami penurunan dari 3,7 persen menjadi 2,3 persen.
Dengan memperhatikan penurunan kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara dan rasio PNBP
terhadap PDB, maka peran PNBP sebagai sumber utama pendapatan negara semakin berkurang.
Grafik 21 Perkembangan PNBP dan Perbandingannya terhadap PDB
dan Penerimaan Negara (Persen)
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Dilihat dari komponennya, rata-rata kontribusi terbesar PNBP masih disumbangkan oleh penerimaan
yang berasal dari SDA, diikuti oleh PNBP Lainnya, PNBP PKND, dan Pendapatan BLU. Pada tahun 2016,
kontribusi PNBP SDA berada pada level terendah dan telah digantikan oleh PNBP Lainnya sebagai
kontributor utama. Faktor utama penyebab turunnya PNBP SDA tersebut karena menurunnya harga
ICP dan harga komoditas lainnya.
Pada tahun 2017, realisasi PNBP sebesar Rp311,23 triliun atau 19,6 persen lebih tinggi dari target
APBNP 2017. Dilihat dari masing-masing komponennya, realisasi PNBP SDA mencapai Rp111,14
triliun atau 116,2 persen dari APBNP 2017, terutama akibat peningkatan rata-rata harga ICP dan harga
batubara. Sementara itu, realisasi PKND mencapai Rp43,90 triliun atau 107,1 persen dari target
APBNP 2017 yang disebabkan oleh perbaikan kinerja keuangan BUMN, tambahan setoran dividen
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yang tidak ditargetkan, dan penerimaan dividen interim. Di sisi lain, realisasi PNBP Lainnya mencapai
Rp108,86 triliun atau 128,0 persen dari target APBNP 2017. Faktor yang mempengaruhi capaian
realisasi PNBP Lainnya antara lain peningkatan kinerja pelayanan dan perluasan integrasi Sistem
Informasi PNBP Online (SIMPONI) dengan sistem administrasi di K/L. Selanjutnya, realisasi
pendapatan BLU tercatat sebesar Rp47,33 triliun, lebih tinggi dari target dalam APBNP 2017 sebesar
Rp38,54 triliun yang disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah satuan kerja (satker) menjadi BLU,
perubahan tarif, dan perluasan layanan.
Grafik 22 Perkembangan PNBP, Tahun 2013-2018
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Pada tahun 2018, PNBP ditargetkan sebesar Rp275,43 triliun, sementara sampai dengan triwulan I
2018, realisasi PNBP mencapai Rp71,09 triliun atau 25,8 persen dari target yang ditetapkan dalam
APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang
mencapai 22,0 persen. Kenaikan capaian tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya harga
komoditas, khususnya harga ICP dan batubara dalam kurun waktu tersebut.
Berdasarkan komponen PNBP, sampai dengan triwulan I 2018 PNBP SDA mencapai Rp35,99 triliun
atau 34,7 persen dari target APBN 2018. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang
mencapai 29,6 persen. Sementara realisasi PKND tercatat baru sebesar Rp31,08 miliar, mengingat
belum dilaksanakannya RUPS BUMN. Selain itu, realisasi penerimaan PNBP Lainnya sampai dengan
triwulan I 2018 mencapai Rp24,93 triliun atau 29,8 persen terhadap APBN 2018 dan capaian ini sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 20,0
persen. Di sisi lain, realisasi pendapatan BLU hingga triwulan I 2018 mencapai sebesar Rp10,14 triliun
atau 23,4 persen dari target dalam APBN 2018, dan jauh lebih tinggi dari capaian periode yang sama
tahun sebelumnya sebesar 15,3 persen.
Meskipun capaian triwulan I tahun 2018 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan. Adapun beberapa tantangan umum tersebut
diantaranya fluktuasi harga komoditas utama (khususnya migas dan batubara), tuntutan peningkatan
kualitas pelayanan, perubahan preferensi konsumen untuk menekan konsumsi, keberlangsungan
dunia usaha, serta kelestarian lingkungan.
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Dengan mencermati tantangan tersebut, kebijakan umum PNBP tahun 2018 yang sedang ditempuh
yaitu melalui kebijakan: (i) optimalisasi PNBP migas, minerba, dan panas bumi melalui penerapan
sistem baru (gross split untuk PNBP migas), perbaikan tata kelola, dan pelestarian lingkungan, (ii)
meningkatkan pengawasan dan pengelolaan SDA dengan melibatkan BPKP dan instansi pengawas
lainnya, (iii) meningkatkan kinerja BUMN dan pelayanan BLU kepada masyarakat serta optimalisasi
pemanfaatan aset/BMN, (iv) me-review beberapa jenis dan tarif PNBP K/L guna mendukung kebijakan
Pemerintah dalam kemudahan berusaha dan investasi , dan (v) memperluas interkonesi sistem

pembayaran PNBP di K/L dengan SIMPONI.
Arah Kebijakan Umum PNBP Tahun 2019
Dalam mengoptimalkan PNBP tahun 2019, Pemerintah akan memperhatikan beberapa risiko yang
akan mempengaruhi kinerja PNBP. Secara umum, tantangan utama yang masih akan dihadapi dalam
tahun 2019 adalah fluktuasi harga komoditas, terutama minyak mentah dan batu bara, yang akan
berpengaruh terhadap tingkat investasi dan produksi. Tantangan lainnya adalah untuk menemukan
keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dari PNBP lainnya yang dikelola oleh K/L dengan
peningkatan kualitas pelayanan, daya beli dan keberlangsungan usaha. Isu lainnya yang menjadi
tantangan adalah pengelolaan penerimaan dari SDA yang harus tetap menjaga kelestarian
lingkungan.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah akan menerapkan kebijakan umum PNBP tahun
2019 yang meliputi PNBP SDA, PKND, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU. Untuk PNBP SDA,
kebijakan umum yang diterapkan adalah mengoptimalkan produksi yang diikuti dengan upaya
efisiensi biaya produksi, mendukung perkembangan industri hilir, serta mendukung upaya
kelestarian lingkungan dan keberlangsungan usaha. Sementara itu, untuk penerimaan dividen
BUMN sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan, upaya optimalisasi penerimaan yang
akan dilakukan yaitu dengan tetap mempertimbangkan cashflow BUMN dalam melakukan ekspansi
bisnis dan dukungan terhadap penugasan pemerintah. Di sisi lain, untuk PNBP Lainnya yang
peranannya mulai meningkat sebagai sumber PNBP, kebijakan umum yang akan ditempuh adalah
peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan
pengembangan dunia usaha, serta optimalisasi penerimaan dari pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN). Selain itu, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola
PNBP serta memperluas penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan
sistem pembayaran PNBP.
Dengan adanya tantangan yang akan dihadapi dan kebijakan yang akan ditempuh, PNBP dalam tahun
2019 diperkirakan akan mencapai 1,8 – 2,1 persen terhadap PDB. Secara lebih rinci, perkembangan
dan kebijakan PNBP adalah sebagai berikut.
1. PNBP SDA
PNBP SDA terdiri dari PNBP SDA Migas dan Non Migas. PNBP Minyak Bumi dan PNBP Gas Bumi
merupakan bagian dari PNBP SDA Migas. Sementara itu, PNBP SDA Non Migas meliputi Pendapatan
Pertambangan Minerba, Pendapatan Kehutanan, Pendapatan Perikanan, dan Pendapatan
Pertambangan Panas Bumi. Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir, PNBP Migas masih
mendominasi PNBP SDA. Perkembangan PNBP SDA dan beberapa indikator utama yang
mempengaruhi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 23 Rincian Perkembangan PNBP SDA dan Beberapa Indikator Utama, 2013-2018
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Selama kurun waktu 2014-2016, PNBP SDA mengalami penurunan terutama yang dipengaruhi oleh
penurunan harga ICP dan harga batubara acuan (HBA). Pada periode tersebut, ICP menurun sebesar
58,4 persen dan HBA menurun sebesar 14,8 persen. Perubahan harga komoditas utama tersebut
menyebabkan penurunan PNBP SDA sebesar 73 persen. Secara komponen, penurunan tersebut lebih
banyak disumbangkan oleh SDA Migas. Namun, sejak tahun 2017 PNBP SDA mulai mengalami
peningkatan yang didukung oleh membaiknya harga komoditas utama dunia.
1.1 PNBP SDA Migas
Penerimaan Migas terdiri dari PNBP SDA Migas, Penerimaan PPh Migas, dan PNBP Migas Lainnya.
Dalam komponen PNBP Migas Lainnya dibedakan atas pendapatan minyak mentah DMO (Domestic
Market Obligation), pendapatan bunga, denda, penalti kegiatan hulu migas, dan pendapatan lainnya
dari kegiatan hulu migas. Sementara jika dilihat dari produknya, migas tersebut dibedakan atas
minyak bumi dan gas alam. Khusus pada bagian ini hanya akan membahas PNBP SDA Migas.
Dalam periode 2013-2016, PNBP SDA migas mengalami penurunan dari Rp203,6 triliun menjadi
Rp44,09 triliun. Penurunan PNBP SDA Migas pada periode 2013-2016 disebabkan terjadinya
penurunan ICP rata-rata per tahun dari US$105,8/barel menjadi US$40,1/barel. Penurunan tersebut
juga diikuti dengan penurunan lifting minyak bumi. Selain faktor harga, penurunan lifting juga
dipengaruhi oleh kondisi sumur minyak yang memang relatif sudah cukup tua.
Upaya peningkatan PNBP SDA Migas yang telah dilakukan antara lain melalui monitoring
pengembangan proyek onstream, mendorong pelaksanaan operasional yang efektif dan efisien,
upaya peningkatan lifting melalui optimalisasi perolehan minyak dari lapangan yang telah beroperasi,
percepatan pengembangan lapangan baru, peningkatan kehandalan fasilitas produksi/sarana
penunjang, menurunkan frekuensi unplanned shutdown, dan peningkatan cadangan melalui kegiatan
eksplorasi dan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR). Namun, upaya tersebut belum menunjukkan
peningkatan produksi, mengingat investasi relatif masih terbatas dan kondisi sumur yang sudah tua.
Faktor utama pendorong peningkatan produksi dan peningkatan PNBP SDA Migas yaitu harga minyak
mentah dan volume lifting. Perbaikan kinerja PNBP SDA Migas mulai tampak pada tahun 2017 yang

96

ditunjukkan dengan realisasi PNBP SDA Migas yang melebihi target APBNP 2017 dan tumbuh 85,6
persen dibanding 2016. Capaian ini disebabkan terutama oleh meningkatnya harga minyak secara
signifikan menjadi rata-rata US$51,2/barel. Memasuki triwulan I 2018, PNBP Migas mencapai
Rp27,87 triliun atau 34,7 persen terhadap target APBN 2018, dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan
dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meskipun telah dilakukan beberapa upaya dalam mengoptimalkan penerimaan SDA migas melalui
berbagai kebijakan, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan antara lain kecenderungan
penurunan lifting, ketidakpastian perkembangan harga minyak dunia, kegiatan eksplorasi yang belum
maksimal, beberapa wilayah kerja yang akan berakhir kontrak, serta relatif masih rendahnya
pengembangan migas nonkonvensional dan EOR.
Dengan memperhatikan tantangan tersebut dan perkembangan PNBP SDA Migas selama beberapa
tahun terakhir, serta target yang akan dicapai, kebijakan PNBP SDA Migas tahun 2019 yang akan
ditempuh, meliputi: (i) melakukan pengawasan beberapa proyek pengembangan lapangan migas
yang akan onstream pada tahun 2019 antara lain Lapangan Tutung - WK Bontang, Lapangan South
Sebuku - WK Bengara 1, dan Lapangan Kinanti - WK Pasir; (ii) menjalankan upaya peningkatan lifting
migas sesuai dengan Permen ESDM No. 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan
Produksi Migas dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi; (iii)
mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan operasional kegiatan usaha hulu migas yang efektif
dan efisien sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha
Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak
Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas; dan (iv) melakukan penerapan kebijakan penetapan harga
gas bumi tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan
industri dalam negeri sesuai Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
1.2 PNBP SDA Pertambangan Minerba
PNBP SDA Pertambangan Minerba terdiri atas iuran tetap dan royalti atas produksi mineral dan
batubara, serta pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang termasuk komponen PNBP Lainnya
dan dikenakan khusus untuk jenis kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B). Bentuk izin usaha pengelolaan pertambangan minerba dibedakan atas Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Minerba, Kontrak Karya (KK), dan PKP2B. Sementara dilihat dari jenis produknya,
PNBP ini masih didominasi oleh penerimaan batubara.
Perkembangan PNBP SDA Pertambangan Minerba menunjukkan pertumbuhan rata-rata 10,5 persen
per tahun dalam periode 2013-2017 dan berada pada kisaran Rp15,8 triliun hingga Rp23,8 triliun.
Namun, terdapat penurunan PNBP Pertambangan Minerba terjadi pada periode 2014-2016. Pada
tahun 2014-2015, PNBP mengalami penurunan terutama akibat penurunan harga batubara yang
sangat signifikan dari US$72,62/ton menjadi US$60,05/ton, meskipun terjadi sedikit peningkatan
volume produksi. Sementara pada tahun 2015-2016, komponen PNBP ini juga mengalami penurunan
akibat penurunan yang signifikan pada volume produksi dari 461 juta ton menjadi 434 juta ton,
meskipun harga batubara meningkat US$1,7/ton. Peningkatan PNBP SDA Pertambangan Minerba
yang signifikan terjadi pada tahun 2017 atau tumbuh 50,8 persen dan melebihi target APBNP 2017.
Peningkatan ini terjadi terutama akibat peningkatan harga batubara dan volume produksi. Selain
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faktor harga dan volume produksi, peningkatan PNBP juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib
bayar, pengawasan dan penertiban, serta penyesuaian tarif. Untuk tahun 2018, sampai dengan
triwulan I PNBP SDA Pertambangan Minerba mencapai Rp6,99 triliun atau 39,1 persen terhadap
target APBN 2018.
Meskipun capaian tahun 2017 mulai menunjukkan perbaikan, Pemerintah masih menghadapi
tantangan dalam upaya mencapai target PNBP SDA Pertambangan Minerba. Salah satunya adalah
Pemerintah masih mengalami kesulitan untuk mengawasi banyaknya pelaku usaha pertambangan
minerba, khususnya IUP yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, adanya
kebijakan strategis pemerintah yang mewajibkan perusahaan pertambangan batubara memenuhi
persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market
Obligation/DMO) dengan harga tertentu yang berpotensi menurunkan PNBP. Kebijakan strategis
sektoral berupa pengendalian volume produksi batubara juga memberikan tantangan tersendiri
dalam pencapaian target PNBP.
Untuk mencapai target PNBP SDA Pertambangan Minerba tahun 2019, Pemerintah akan melakukan
langkah-langkah kebijakan, sebagai berikut: (i) meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait
antara lain pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), Kementerian Perdagangan, dan
Kementerian Keuangan yaitu mencakup audit kewajiban PNBP SDA minerba (Tim OPN-BPKP dan
BPK-RI). Selain itu, Pemerintah melakukan kerjasama informasi data ekspor Minerba antara
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bea Cukai, serta melakukan optimalisasi
fungsi pemerintah daerah dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP
minerba; (ii) memberikan sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi
perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP; (iii) menjaga keberlanjutan usaha
pertambangan Minerba khususnya untuk komoditas batubara dengan menerapkan tarif royalti
sesuai dengan Revisi PP No. 9 tahun 2012; (iv) melakukan intensifikasi pelaksanaan kepatuhan wajib
bayar dalam memenuhi kewajibannya; (v) melakukan bimbingan teknis kepada pengusaha Minerba
dan pemerintah daerah terkait tata cara pemungutan, penghitungan dan pembayaran PNBP
minerba; (vi) memperbaiki administrasi pengelolaan PNBP pertambangan Minerba dengan
penggunaan aplikasi e-PNBP Minerba bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
pembayaran PNBP yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPONI; dan (vii) menyusun Kepmen ESDM
tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran/penyetoran PNBP Minerba.
Boks 4 Mendukung Penyediaan Tenaga Listrik dengan Kebijakan Harga DMO Batubara
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil mineral dan batubara terbesar di dunia. Pengelolaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara dikuasai oleh negara untuk memastikan agar mendapatkan nilai tambah nyata bagi
perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Untuk itu, pemanfaatan sumberdaya alam,
mineral dan batubara, yang telah diambil harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kebutuhan industri pengolahan
dalam negeri. Pemerintah telah mengatur kewajiban memasok kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri
(Domestic Market Obligation/DMO).
Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 5 (ayat 1) dinyatakan bahwa untuk
kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat
menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Untuk menjamin agar
DMO terpenuhi, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan
Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini, badan usaha pertambangan mineral
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dan batubara (BUPMB) yang terdiri dari pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memenuhi kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.
BUPMB harus menjual mineral atau batubara yang telah diproduksi kepada Pemakai Mineral Dalam Negeri (PMDN) atau
Pemakai Batubara Dalam Negeri (PBDN). Besaran persentase minimal DMO batubara adalah sebesar 25 persen dari
rencana jumlah produksi batubara sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM No.23K/30/MEM/2018. Pada tahun 2018
diperkirakan jumlah DMO batubara adalah sebesar 114,5 juta ton, yang diantaranya digunakan untuk kebutuhan listrik
(PLTU) sebesar 89,8 juta ton.
Sebagaimana diketahui, perekonomian dunia saat ini sedang menghadapi tren peningkatan harga komoditas terutama
minyak mentah dan batubara. Hal ini berimbas pada pergerakan harga ICP yang meningkat dari rata-rata US$40,2 tahun
2016 menjadi US$51,2 tahun 2017, dan terus mengalami tren peningkatan pada saat memasuki tahun 2018. Tren
peningkatan harga minyak mentah ini diikuti oleh tren peningkatan harga batubara yang secara umum menjadi barang
substitusi atas minyak mentah. Harga Batubara Acuan (HBA) menunjukkan kenaikan signifikan sejak pertengahan tahun
2016. Secara rata-rata HBA meningkat dari US$61,8/MT pada tahun 2016 menjadi US$85,9/MT pada tahun 2017, dan
mencapai US$100,7/MT bulan Februari 2018. Kenaikan harga batu bara yang signifikan berpengaruh terhadap
meningkatnya biaya penyediaan tenaga listrik mengingat batubara merupakan energi input terbesar dalam
pembangkitan tenaga listrik.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan masyarakat umum sehingga harga listrik yang ditetapkan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat maka Pemerintah menetapkan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga
listrik. Untuk itu Pemerintah menerbitkan PP No.8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas PP 23/2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP tersebut disisipkan pasal 85 A yang
menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri, Menteri
menetapkan harga jual batu bara tersendiri. Pelaksanaan dari kebijakan ini dituangkan melalui Keputusan Menteri
(Kepmen) ESDM No.1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Umum. Dalam Kepmen tersebut, harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum ditetapkan sebesar US$70/MT ton Free On Board (FOB) Vessel, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori
6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 8 persen Total Sulphur 0,8 persen dan Ash 15 persen. Peraturan ini berlaku untuk
tahun 2018 dan 2019 dengan volume penjualan batubara paling banyak 100 juta MT/tahun.
Kebijakan penetapan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar US$70/MT
dari realisasi HBA saat ini berpengaruh terhadap APBN maupun badan usaha. Dampak terhadap APBN menyebabkan
perubahan pada sisi pendapatan dan belanja negara yang pada akhirnya berpengaruh pada keseimbangan umum berupa
defisit atau surplus. Dari sisi pendapatan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak terutama PPh badan dari
badan usaha batubara dan potensi kehilangan PNBP dari sektor batubara. Disisi lain, belanja negara khususnya belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pengurangan beban kenaikan subsidi listrik. Hal ini
disebabkan karena harga batubara yang ditetapkan lebih rendah dari harga pasar akan mengurangi biaya input
pembangkitan tenaga listrik. Selain itu, disisi belanja transfer ke daerah juga akan mengalami penurunan khususnya
dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai konsekuensi dari turunnya PDN Netto. Namun demikian,
alokasi DAU tidak mengalami perubahan selama tidak dilakukakan perubahan APBN (APBNP).
Selain berdampak terhadap APBN, penetapan harga batubara yang lebih rendah dari harga pasar juga akan berpengaruh
terhadap badan usaha terutama kepada PT PLN (Persero) dan badan usaha batu bara. Bagi PT PLN, diharapkan dapat
mengurangi beban biaya operasional, memperbaiki neraca rugi laba, dan pada akhirnya memperbaiki kinerja keuangan
PT PLN (Persero) secara keseluruhan. Namun di sisi lain, badan usaha di bidang batubara akan mengalami penurunan
pendapatan. Kebijakan penetapan harga batubara untuk penyediaan tenaga listrik hanya untuk jangka pendek agar tidak
menyebabkan distorsi harga di pasar domestik.

1.3 PNBP SDA Kehutanan
PNBP SDA Kehutanan terdiri dari pendapatan Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH), Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dan Hutan Tanaman (IIUPH),
Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), serta Pemanfaatan Air dan Energi.
Selama 2013-2017, PNBP SDA Kehutanan tumbuh rata-rata 5,8 persen, dengan nilai besaran PNBP
berkisar Rp3,0 triliun hingga Rp4,1 triliun, dengan kontributor utama yaitu DR, PSDH, dan PKH. PNBP
SDA Kehutanan mengalami peningkatan dalam periode 2013 hingga 2015 namun menurun pada
tahun 2016. Perbaikan capaian PNBP SDA Kehutanan kembali terjadi pada tahun 2017 dengan
pertumbuhan 9,2 persen atau di atas pertumbuhan rata-ratanya, serta realisasi yang melebihi target
APBNP 2017. Perbaikan tersebut sejalan dengan adanya peningkatan kegiatan industri hulu bidang
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kehutanan, termasuk peningkatan pemanfaatan hutan untuk kegiatan di luar kepentingan
kehutanan. Besarnya PNBP SDA Kehutanan juga menunjukkan semakin banyaknya unit usaha
pemanfaatan hutan di hutan alam dan hutan tanaman dalam memproduksi kayu bulat. Beberapa
faktor yang mempengaruhi perkembangan PNBP SDA Kehutanan diantaranya volume produksi kayu,
tarif, harga patokan kayu dan nilai tukar rupiah. Perkembangan PNBP SDA Kehutanan selama periode
2013-2017 tidak lepas dari beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain melalui perbaikan
regulasi/tarif, penertiban izin usaha, peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan, serta
pengembangan sistem penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi, serta peningkatan
kepatuhan wajib bayar. Untuk tahun 2018, realisasi PNBP SDA Kehutanan sampai dengan triwulan I
sebesar Rp762,4 miliar atau 18,3 persen dari target APBN 2018.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan PNBP SDA Kehutanan. Upaya
ini menunjukkan hasil positif yang ditandai perbaikan capaian pada tahun 2017. Namun demikian,
masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai target PNBP SDA
Kehutanan ke depan, antara lain; (i) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelola PNBP
yang belum efektif karena keterbatasan anggaran; (ii) belum efektifnya kelembagaan di daerah dalam
melakukan fungsi pengawasan dan pengelolaan PNBP; (iii) adanya potensi penurunan daya saing
produksi kehutanan akibat peningkatan biaya produksi sebagai konsekuensi pengenaan PPN atas
kayu bulat dan pengenaan PBB untuk seluruh areal izin; dan (iv) terhambatnya revisi luas areal izin
pinjam pakai kawasan hutan di luar kepentingan kehutanan akibat belum membaiknya harga pasar
komoditi hasil tambang.
Dalam upaya mencapai target PNBP SDA Kehutanan tahun 2019 dengan mempertimbangkan
tantangan yang dihadapi, maka kebijakan yang akan ditempuh yaitu: (i) melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi tarif dan jenis PNBP berdasarkan peraturan yang berlaku pada Kementerian LHK
(deregulasi PP No. 12/2014, PP No. 33/2014, dan PP No. 44/2014) dan penyesuaian harga patokan
secara berkala; (ii) melakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi sektor LHK; (iii)
meningkatkan kualitas SDM pengelola PNBP baik di pusat maupun di daerah; (iv) meningkatkan
peran serta para pihak (wajib bayar, Dinas Kehutanan Provinsi, UPT Pusat di daerah); (v)
mengupayakan untuk membuka ekspor log terbatas dengan persyaratan yang ketat, diantaranya
perusahaan yang sudah bersertifikasi pengelolaaan hutan secara lestari, log yang dieskpor
berkualitas prima dengan jumlah maksimal 20 persen dari rencana kerja tahunan dan realisasi
produksi 2 tahun terakhir minimal 70 persen, serta tempat pelabuhan ekspor terbatas yang berlokasi
di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makasar; serta (vi) melakukan optimalisasi PNBP, diantaranya
melalui penagihan PNBP terutang, peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam dan
hutan tanaman (hasil hutan kayu/hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan/dan restorasi ekosistem),
pengenaan pengganti nilai ekologis/hidrologis/fungsi lindung/fungsi konservasi atas tegakan yang
hilang akibat alih fungsi/konversi lahan, perubahan pengenaan tarif PSDH pada hutan tanaman dari
per Ha menjadi per m3, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan wajib
bayar.
1.4 PNBP SDA Perikanan
PNBP sektor perikanan bersumber dari Pungutan Pengusaha Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil
Perikanan (PHP). Besaran PNBP SDA Perikanan PPP tergantung ukuran tonnage kapal dan alat
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tangkap yang digunakan, sedangkan untuk PNBP SDA Perikanan PHP tergantung pada produktivitas
kapal, harga patokan ikan, dan ukuran tonnage kapal. Pungutan PPP dikenakan dalam rangka
pemberian izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada
setiap orang/perusahaan. Sementara, pungutan PHP dikenakan dalam rangka memperoleh Surat Izin
Penangkapan Ikan (SIPI) bagi perorangan/perusahaan perikanan.
Selama periode 2013-2017, PNBP SDA Perikanan tumbuh rata-rata pertahun 65,9 persen dengan
besaran Rp229,4 miliar hingga Rp491,2 miliar. Pertumbuhan yang tinggi tersebut terutama karena
kenaikan PNBP perikanan yang signifikan dari Rp79,3 miliar di tahun 2015 menjadi Rp362,1 miliar di
tahun 2016, sebagai dampak positif dari kebijakan penertiban perizinan dan peningkatan tarif
Pungutan Hasil Perikanan. Meskipun secara rata-rata tahunan tumbuh positif signifikan, PNBP SDA
Perikanan sempat mengalami penurunan drastis tahun 2015 terutama akibat adanya kebijakan
moratorium perizinan dalam rangka penertiban perizinan dan penegakan anti Illegal, Unreported,
dan Unregulated (IUU) Fishing, serta larangan penggunaan alat tangkap pukat hela. Disamping itu,
dilihat dari kinerja capaiannya, realisasi PNBP SDA Perikanan selalu lebih rendah dibandingkan
dengan target yang ditetapkan sepanjang 2013 hingga 2017. Untuk tahun 2018, realisasi PNBP SDA
Perikanan hingga triwulan I mencapai Rp139,16 miliar atau sekitar 23,2 persen terhadap APBN 2018.
Nilai PNBP SDA Perikanan sepanjang periode 2013-2017 relatif rendah dibandingkan jenis PNBP SDA
lainnya. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PNBP SDA Perikanan yaitu (i)
formula perhitungan yang sangat tergantung pada jumlah kapal perikanan yang melakukan
perpanjangan; (ii) kewenangan penerbitan izin usaha dan kapal perikanan yang terbagi dengan
pemerintah daerah; (iii) jumlah kapal skala besar dengan tarif PNBP PHP tinggi yang relatif
terbatas/rendah; (iv) pertumbuhan jumlah kapal perikanan yang hanya 5 -10 persen dari jumlah kapal
yang ada; (v) adanya kebijakan sektoral perikanan yang mempengaruhi PNBP, seperti kebijakan
moratorium yang menyebabkan kapal ex asing tidak melakukan perpanjangan izin, kebijakan
larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, dan kebijakan penghentian kegiatan alih muatan di
laut.
Untuk mencapai target PNBP SDA Perikanan pada tahun 2019 serta dengan mencermati berbagai
tantangan tersebut di atas, Pemerintah akan terus mengupayakan optimalisasi PNBP SDA Perikanan
melalui kebijakan sebagai berikut: (i) melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
yang lebih optimal dan bebas IUU fishing; (ii) ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan
dengan pembukaan satker/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP; dan (iii)
meningkatkan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan.
1.5 PNBP SDA Panas Bumi
PNBP SDA Panas Bumi merupakan salah satu sumber penerimaan negara non pajak yang berasal dari
pengelolaan sumber energi panas bumi dari pemanfaatan tidak langsung. Saat ini, pengelolaan panas
bumi dilakukan oleh badan usaha dengan skema Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) eksisting dan
wilayah kerja Izin Panas Bumi (IPB). Untuk jenis WKP IPB, pungutan PNBP terdiri dari iuran tetap dan
iuran produksi (uap panas bumi dan listrik).
Realisasi PNBP panas bumi dalam periode 2013-2017 tumbuh rata-rata pertahun 5,4 persen dan
berada pada kisaran Rp755,5 miliar hingga Rp933,0 miliar. Sebagian besar PNBP ini disumbangkan
oleh pengelolaan panas bumi WKP eksisting mengingat belum adanya WKP IPB yang berproduksi.
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Kinerja PNBP SDA Panas Bumi menunjukkan peningkatan positif baik dilihat dari sisi pertumbuhan
maupun capaian realisasinya (realisasi melebihi target). Faktor yang mempengaruhi PNBP SDA panas
bumi antara lain volume uap panas bumi dan listrik yang dihasilkan, harga uap dan listrik panas bumi,
serta kurs nilai tukar. Beberapa upaya lain yang dilakukan dalam upaya peningkatan PNBP SDA Panas
Bumi selama periode 2013-2017 antara lain penyempurnaan regulasi yang mendorong eksplorasi dan
eksploitasi, pengembangan sistem informasi panas bumi, monitoring, evaluasi, dan koordinasi
dengan instansi terkait, serta penerapan kebijakan PPh DTP. Sampai dengan triwulan I tahun 2018,
PNBP SDA Panas Bumi telah mencapai Rp220,47 miliar atau 31,5 persen terhadap target APBN 2018.
Capaian kinerja PNBP SDA Panas Bumi yang positif tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat
potensi yang masih sangat besar. Hingga saat ini, pemanfaatan energi panas bumi relatif masih
rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama dalam pengelolaan panas bumi di antaranya
masih adanya penolakan masyarakat atas pengembangan wilayah panas bumi, keterbatasan sumber
pendanaan, sumber panas bumi yang berada di kawasan hutan, kendala perizinan, serta faktor harga
jual uap/listrik.
Untuk menghadapi tantangan tersebut dan untuk mencapai target PNBP SDA Panas Bumi tahun
2019, kebijakan PNBP SDA Panas Bumi yang akan ditempuh meliputi: (i) menyelesaikan penyusunan
regulasi panas bumi sebagai turunan UU No. 21 Tahun 2014,
serta melakukan
harmonisasi/penyempurnaan regulasi terkait; (ii) menyederhanakan perizinan; (iii) mempercepat
pelelangan wilayah kerja panas bumi; (iv) memberikan penugasan kepada BUMN seperti PT PLN
(Persero); (v) memberikan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) untuk Badan Usaha;
(vi) melakukan mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi; (vii) memfasilitasi insentif fiskal bagi
pengembangan panas bumi; dan (viii) memanfaatkan teknologi informasi dalam monitoring dan
pengawasan PNBP.
2. PNBP Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (PNBP PKND)
PKND sebagian besar berasal pendapatan dividen BUMN bagian Pemerintah, baik itu pendapatan
dividen BUMN Perbankan maupun pendapatan dividen BUMN Non Perbankan. Pendapatan dividen
BUMN bagian Pemerintah ini bersumber dari persentase tertentu atas laba BUMN yang menjadi
bagian Pemerintah.
Dalam periode 2013-2017, kinerja PNBP PKND menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata
per tahun sebesar 7,8 persen. Selain itu, dilihat dari capaiannya, realisasi PNBP ini selalu melebihi
target setiap tahunnya. Salah satu faktor tumbuh positif PKND adalah adanya perbaikan kinerja
perusahaan di tengah penguatan pengembangan usaha BUMN. Pengembangan ini dilakukan sejalan
dengan upaya Pemerintah untuk mendorong BUMN dalam mendukung proyek-proyek strategis
pemerintah. Upaya perbaikan kinerja BUMN dilakukan melalui revaluasi aset pada tahun 2015, serta
kebijakan holding BUMN guna memperkuat struktur permodalan BUMN.
Dalam lima tahun terakhir, kontributor utama penyumbang PNBP PKND berasal dari 12 BUMN yang
bergerak pada sektor perbankan, energi dan listrik, telekomunikasi, serta pupuk. Perusahaan pada
sektor tersebut menyumbang rata-rata PNBP PKND per tahun sebesar 85,92 persen. Sampai dengan
kuartal I tahun 2018, realisasi PNBP PKND baru mencapai Rp31,08 miliar atau 0,1 persen. Masih relatif
rendahnya capaian ini disebabkan sebagian besar BUMN belum melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) di awal tahun.
102

Untuk tahun 2018, BUMN masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, diantaranya fluktuasi
nilai tukar, kenaikan harga komoditas global terutama ICP dan batubara, kondisi eksternal makro
ekonomi yang masih belum stabil, program restrukturisasi BUMN melalui skema holding yang masih
akan berlanjut, dan adanya potensi kenaikan tingkat suku bunga.
Kebijakan PNBP PKND dalam tahun 2019 dalam rangka meningkatkan peranan dan kontribusi BUMN
dalam APBN dan perekonomian nasional, yaitu: (i) penentuan dividen BUMN dengan memperhatikan
profitabilitas dan likuiditas perusahaan; (ii) menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi
menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa saham; serta (iii) penugasan Pemerintah
terhadap BUMN sebagai agen pembangunan.
Boks 5 Analisis Kebijakan Dividend Pay Out Ratio (DPOR) BUMN
Dalam periode 2009-2016, kontribusi BUMN untuk penerimaan negara dari pajak tumbuh sebesar 2,8 persen, sedangkan
yang berasal dari dividen tumbuh sebesar 5,2 persen. Pada tahun 2016, kontribusi BUMN tersebut sebesar Rp172 triliun
dari pajak dan Rp37 triliun dari deviden. Kinerja BUMN tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016, dengan
penerimaan pajak dan deviden masing-masing meningkat menjadi sebesar Rp180 triliun dan Rp44 triliun.
Sebagai pengendali dan investor utama, Pemerintah memiliki peran untuk mengalokasikan modal secara berimbang di
antara BUMN. Investasi Pemerintah terhadap BUMN merupakan investasi jangka panjang (hold to maturity) dengan
tujuan utama untuk mencapai nilai investasi yang optimum. Strategi-strategi pengelolaan modal dipusatkan pada
pelestarian dan optimasi modal yang juga meliputi pengalihan modal dari BUMN yang satu ke BUMN yang lain. Dividen
sejak lama telah digunakan oleh Pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengambil kelebihan likuiditas di BUMN yang
satu untuk kemudian ditanamkan kembali ke BUMN/proyek lainnya yang dipandang memberikan nilai kembalian
(return) lebih baik. Nilai kembalian ini tidak hanya terbatas pada nilai kembalian secara keuangan, namun meliputi pula
nilai kembalian secara ekonomi.
Kebijakan penentuan dividen pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor utama yang harus
diseimbangkan yaitu (i) adanya kelebihan likuiditas dan (ii) kebutuhan investasi BUMN. Likuiditas
yang berlebih memberikan ruang peningkatan kontribusi dividen kepada Pemerintah,
sedangkan kebutuhan investasi BUMN mengurangi ruang peningkatan kontribusi dividen. Untuk
memahami titik keseimbangan antara likuiditas dan investasi, analisis matriks Boston Consulting
Group (BCG) dilakukan terhadap 25 BUMN pilihan yang bergerak dalam berbagai sektor antara
tahun 2009-2017. Analisis ini disusun berdasarkan kinerja pertumbuhan pendapatan
dibandingkan dengan besaran pendapatan yang kemudian memetakan BUMN tersebut ke
dalam empat kuadran yaitu (i) cash cow, (ii) star, (iii) question mark, dan (iv) dog.
Berdasarkan analisis ini, BUMN-BUMN yang termasuk di dalam kuadran star dan question mark merupakan BUMNBUMN yang memiliki pertumbuhan usaha yang tinggi. BUMN di dalam kedua kuadran ini umumnya merupakan BUMN
yang sedang mengalami siklus usaha yang sedang bertumbuh, yang membutuhkan modal untuk investasi yang relatif
tinggi dibandingkan dengan siklus usaha yang mature dan atau declining. Oleh karena itu, BUMN-BUMN yang terpetakan
di dalam kuadran-kuadran ini memiliki kemampuan kontribusi dividen yang rendah. BUMN-BUMN yang berada di
kuadran cash cow merupakan kontributor dividen utama karena BUMN-BUMN ini umumnya merupakan BUMN yang
telah memasuki tahap mature sehingga kebutuhan investasi cenderung lebih rendah. Terlebih lagi, BUMN di kuadran
cash cow memiliki ukuran kemampuan keuangan yang besar yang mendominasi nilai kontribusi dividen. Dengan
perbedaan kondisi tersebut, seharusnya Pemerintah menerapkan kebijakan penarikan dividen berbeda agar masingmasing BUMN dapat mencapai nilai paling optimum. Sepanjang BUMN tersebut dapat menunjukkan rencana investasi
yang layak, DPOR untuk BUMN di kuadran question dan star dapat lebih rendah.
Analisis di atas sesuai diterapkan untuk menentukan kebijakan dividen dalam jangka menengah dan/atau panjang. Untuk
meningkatkan potensi nilai kontribusi dari BUMN dalam jangka menengah, Pemerintah dapat menganalisis potensi
kelebihan likuiditas dengan melakukan diagnosis secara bertahap terhadap elemen (i) profitabilitas (ROE, EBITDA margin,
dan NPM), (ii) solvabilitas (DER dan DSCR), (ii) kas berlebih, dan (iv) besaran kepemilikan. Selain dividen, Pemerintah
dapat mempertimbangkan penempatan dalam bentuk instrumen keuangan untuk mengelola kelebihan likuiditas di
antara BUMN.
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3. PNBP Lainnya
Kebijakan PNBP Lainnya difokuskan pada enam K/L penyumbang terbesar PNBP Lainnya, yaitu
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Riset dan Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan
HAM (Kemenkumham), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (Kementerian ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perkembangan PNBP dan kebijakan
yang akan ditempuh dari masing-masing K/L dapat diuraikan sebagai berikut:
a. PNBP Kemenkominfo sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor telekomunikasi nasional.
Jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kemenkominfo diatur dalam PP No 80 Tahun 2015.
Dalam periode 2013-2017, PNBP Kemenkominfo mengalami peningkatan pendapatan yang
cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 4,9 persen. Hal ini terutama disebabkan adanya
kenaikan penerimaan PNBP dari hasil lelang kanal telekomunikasi. Untuk optimalisasi PNBP,
Kemenkominfo telah melakukan peningkatan intensifikasi penagihan PNBP kepada para
pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggaraaan telekomunikasi dan penyiaran secara
periodik dan intensif. Selain itu, Kemenkominfo bekerjasama dengan Tim Optimalisasi
Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar Biaya Hak Penyiaran (BHP) Frekuensi,
serta penyempurnaan database wajib bayar BHP Telekomunikasi. Kemenkominfo juga telah
aktif melakukan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha telekomunikasi
terkait kewajiban PNBP, serta perbaikan proses penerbitan perizinan penyelenggaraan
penyiaran.
b. PNBP Kemenristekdikti merupakan PNBP yang sebagian besar penerimaannya bersumber dari
pelayanan pendidikan dan kerjasama PTN (Perguruan Tinggi Negeri). Secara umum, PNBP
Kemenristekdikti mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar 7,1
persen. Hal ini disebabkan terutama oleh turunnya pendapatan BLU Kemenristekdikti dari
sebelumnya sebesar Rp 9,84 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 5,94 triliun di tahun 2017. Selain
itu, PNBP Kemenristekdikti dipengaruhi oleh penambahan penerimaan mahasiswa PTN dan
peningkatan kerjasama PTN dengan pihak lain di bidang riset, teknologi, dan inovasi. Untuk
tahun 2019, kebijakan PNBP Kemenristekdikti yang akan ditempuh adalah: mengevaluasi dan
memperbaiki kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjangkau oleh masyarakat; serta
mendorong lembaga-lembaga penelitian di PTN untuk meningkatkan pendapatan dari
pengembangan teknologi dan inovasi (hilirisasi hasil-hasil riset). Di samping itu, guna
meningkatkan governance dalam pengelolaan PNBP, Pemerintah akan segera menyelesaikan
Peraturan Pemerintah (PP) jenis dan tarif PNBP yang telah menggabungkan antara tarif yang
berlaku pada lingkungan riset dan teknologi dengan pendidikan tinggi menjadi tarif yang berlaku
pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
c. PNBP Polri merupakan PNBP yang utamanya bersumber dari pelayanan fungsional lalu lintas,
intelkam (Intelijen Keamanan), pembinaan masyarakat, dan pengamanan obyek vital. PNBP Polri
mengalami kenaikan yang cukup signifikan antara tahun 2013-2017 dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 16,6 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan volume
permohonan Surat Ijin Mengemudi (SIM), pertumbuhan produksi dan kepemilikan kendaraan
bermotor, penerbitan sertifikasi kendaraan, dan perkembangan unit satuan pengamanan di
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tempat bisnis usaha. Adapun kebijakan PNBP Polri yang akan dilaksanakan pada tahun 2019
adalah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di semua unit pelayanan,
menambah sarana/prasarana di semua unit pelayanan, menerapkan sistem online dalam
pembayaran PNBP, serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas pelayanan pada BLU Rumah
Sakit Polri.
d. PNBP Kemenkumham bersumber dari pelayanan keimigrasian, pelayanan jasa hukum, dan
pendaftaran kekayaan intelektual. PNBP Kemenkumham antara tahun 2013-2015 mengalami
kenaikan dari Rp 2,37 triliun menjadi Rp 4,06 triliun. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan
sekarang mengalami penurunan yang cukup signifikan karena diberlakukannya Peraturan
Presiden RI nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dengan menambah jumlah
negara penerima bebas visa dari 90 negara menjadi 169 negara. Potensi PNBP Kemenkumham
terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume bisnis terutama dari bisnis start-up yang akan
meningkatkan penerimaan dari pengesahan badan hukum dan hak merk internasional yang
dikelola oleh Ditjen HAKI. Kebijakan PNBP Kemenkumham yang akan dilaksanakan tahun 2019
adalah penambahan pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) dan pengembangan sistem
layanan e-visa, penerapan e-passport di seluruh wilayah Indonesia, pengembangan layanan
pada program Administrasi Hukum Umum (AHU) yang berbasis teknologi informasi, dan
penambahan tarif yang berkaitan dengan pemeliharaan paten dan biaya permohonan
pendaftaran merk internasional.
e. PNBP Kemenhub merupakan PNBP K/L yang meningkat signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir.
PNBP Kemenhub mengalami kenaikan yang sangat signifikan antara tahun 2013-2017 dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 53,7 persen. Hal ini disebabkan oleh perubahan satker PNBP
menjadi BLU. PNBP Kemenhub secara umum disumbang oleh penerimaan dari jasa angkutan
laut dan jasa angkutan udara. Untuk tahun 2019, kebijakan PNBP Kemenhub yang akan
ditempuh antara lain: peningkatan fasilitas sarana dan prasarana untuk sarana kendaraan
bermotor sesuai standar internasional, pengembangan fasilitas terminal, pengembangan sarana
dan prasarana fasilitas kepelabuhanan, dan peningkatan jasa layanan kalibrasi penerbangan di
Asia Tenggara berupa kalibrasi fasilitas navigasi bandar udara.
f.

PNBP Kementerian ATR/BPN merupakan penerimaan yang diperoleh atas jasa layanan
fungsional terutama terkait dengan sertifikasi tanah. Kementerian ATR/BPN mengalami
kenaikan yang dari Rp1,54 triliun menjadi Rp2,3 triliun atau tumbuh dengan rata-rata sebesar
5,6 persen. Hal ini disebabkan oleh kenaikan volume transaksi dan proses sertifikasi kepemilikan
tanah dan bangunan. Disamping optimalisasi PNBP atas jasa layanan fungsional tersebut,
Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan dan mensukseskan program reformasi agraria,
diantaranya dengan memperluas legalisasi aset dan sertifikasi lahan untuk redistribusi lahan,
melakukan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap, serta mempercepat pengadaan
tanah bagi kepentingan umum khususnya untuk Program Strategis Nasional. Adapun kebijakan
PNBP Kementerian ATR/BPN tahun 2019 adalah peningkatan pelayanan sertifikasi Hak atas
Tanah melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) secara online; cashless (e-PNBP),
dan pelayanan yang berbasis IT.
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4. PNBP Pendapatan BLU
Komponen lainnya dalam PNBP yang perkembangannya sangat signifikan adalah Pendapatan Badan
Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa secara khusus mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal yang terpenting dalam institusi BLU adalah pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ketentuan pengelolaan
keuangan negara pada umumnya.
Jumlah satker BLU terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2013 berjumlah 130 satker
meningkat menjadi 203 satker pada tahun 2017. Sakter BLU didominasi oleh satker yang bergerak
di bidang pendidikan dan kesehatan, yang masing-masing jumlahnya adalah 89 satker dan 79 satker,
sisanya adalah satker pengelola kawasan (4 satker), pengelola dana (10 satker), dan penghasil
barang/jasa lainnya (21 satker). Namun demikian, jumlah total pendapatan BLU masih didominasi
oleh satker pengelola dana yang pada APBN 2018 sebesar 34,19 persen dari total Pendapatan BLU.
Dalam tahun 2013-2017, pertumbuhan rata-rata per tahun PNBP pendapatan BLU adalah sebesar
16,9 persen. Sampai dengan kuartal I tahun 2018, realisasi pendapatan BLU mencapai Rp10,14 triliun
atau 23,4 persen dari target APBN 2018. BLU masih menghadapi beberapa tantangan di tahun 2018,
diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan terjangkau ditengah
keterbatasan sumber daya keuangan dan SDM. Ke depan, diharapkan BLU mampu mandiri dalam
membiayai kegiatan operasionalnya melalui optimalisasi pengelolaan aset dan kerjasama dengan
pihak ketiga.
Kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2019 dalam Mengoptimalisasi Pendapatan BLU adalah
dengan meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan aset-aset BLU, melaksanakan monitoring dan
evaluasi atas kinerja layanan dan keuangan seluruh BLU, melaksanakan updating tarif layanan BLU
dengan memperhatikan aspek kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan,
kepatutan dan kompetitor; dan mendorong BLU untuk meningkatkan kemandirian pendanaan
dengan proporsi pendanaan dari Rupiah Murni (RM) yang semakin berkurang.
5.3.3

Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah ini bersumber dari pendapatan hibah dalam negeri dan pendapatan hibah luar
negeri. Selama periode tahun 2013-2017, proporsi penerimaan hibah dalam negeri yang bersumber
dari pendapatan hibah dalam negeri langsung bentuk uang mulai meningkat pada tahun 2015. Hal
ini didorong oleh peningkatan pendapatan hibah dari Pemerintah Daerah yang merupakan
penerimaan hibah dalam negeri langsung bentuk uang untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada). Pada tahun 2018, penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp1,2 triliun, sementara
realisasinya sampai dengan kuartal I tahun 2018 tercatat sebesar Rp261,5 miliar atau 21,8 persen
dari target APBN 2018. Terkait tata kelola hibah, Pemerintah terus berupaya memperbaiki tata
kelola penerimaan hibah.
Kebijakan penerimaan hibah yang akan ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2019 adalah: (i)
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pemanfaatan hibah dan (ii)
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menerapkan mekanisme penerimaan hibah dengan sistem yang memberikan kemudahan dan
fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah.
5.4

Peningkatan Kualitas Belanja Negara

Belanja negara merupakan salah satu instrumen Pemerintah untuk menstimulasi perekonomian dan
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, desain kebijakan
belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan,
dan pengurangan kesenjangan serta menjaga stabilitas fundamental perekonomian dan antisipasi
ketidakpastian. Sementara itu pada sisi lain dalam upaya penguatan kualitas belanja negara juga
masih menghadapi beberapa tantangan antara lain (i) perlunya mendorong peningkatan kualitas
belanja melalui peningkatan belanja modal dan efisiensi belanja barang, (ii) mengendalikan
munculnya mandatory spending di masa mendatang, (iii) mendorong subsidi tepat sasaran dan
efektivitas program perlindungan sosial untuk akselerasi program pengentasan kemiskinan dan
pengurangan kesenjangan, (iv) meningkatkan kualitas anggaran desentralisasi fiskal, (v) mendorong
efektivitas anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan), dan (vi) mendorong
percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran.
Dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara, kebijakannya diarahkan untuk penguatan value
for money yang esensinya mendorong belanja yang efisien namun produktif dan efektif untuk
akselerasi pencapaian target pembangunan. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain melalui
efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, sinergi antar program, serta sinkronisasi
antar K/L dan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Melalui belanja yang berkualitas
tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon dinamika
perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara
optimal.
Mencermati perkembangan belanja negara dalam 5 tahun terakhir (2013 – 2017), menunjukan
bahwa belanja negara terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp1.650,6 triliun pada tahun 2013,
meningkat menjadi Rp2.004,1 triliun di tahun 2017. Secara rata-rata, realisasi belanja negara selama
periode tahun 2013 hingga 2017 mengalami pertumbuhan sekitar 6,1 persen. Adapun rata-rata rasio
belanja negara terhadap PDB selama tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 15,9 persen yang meliputi
belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,4 persen dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar
5,46 persen.
Peningkatan belanja negara tersebut merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam
mengakselerasi pencapaian target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dilihat berdasarkan komposisi, porsi TKDD dalam total
Belanja Negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari sebesar 31,1 persen di tahun
2013 menjadi 37,0 persen tahun 2017. Peningkatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk
melakukan penguatan kualitas desentralisasi fiskal.
Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara agar lebih efektif dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah menempuh berbagai
kebijakan terutama melalui pengalihan belanja yang bersifat konsumtif ke belanja yang lebih prioritas
dan produktif. Pertama, Pemerintah telah melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran dan
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memenuhi aspek keadilan melalui penghapusan subsidi premium, penerapan subsidi tetap pada
minyak solar, dan pemberian subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga miskin dan rentan. Kedua,
Pemerintah mendorong kebijakan efisiensi belanja K/L khususnya untuk belanja yang kurang
produktif dan nonprioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan. Ketiga,
Pemerintah telah meningkatkan fleksibilitas dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa
sehingga dapat menyederhanakan prosedur dan mempercepat penyerapan anggaran terutama
belanja infrastruktur.
Grafik 24 Perkembangan Porsi Belanja Negara, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2018, Belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.220,7 triliun, meningkat 10,9 persen
dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp2.004,1 triliun terutama dipengaruhi oleh
meningkatnya alokasi belanja non K/L yang cukup signfikan sebesar 21,4 persen. Peningkatan alokasi
belanja negara tersebut bertujuan antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih
optimal dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan
kesempatan kerja. Oleh karena itu, anggaran belanja negara tahun 2018 telah disusun secara lebih
realistis dan kredibel dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian, tantangan yang dihadapi,
isu-isu strategis, dan target pembangunan yang hendak dicapai.
Secara umum, kebijakan belanja negara pada tahun 2018 adalah tetap melanjutkan langkah-langkah
efisiensi belanja yang nonprioritas untuk mendukung penguatan kualitas belanja yang lebih produktif
dan prioritas, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan sosial, serta perluasan kesempatan kerja. Kebijakan lainnya yang dilakukan Pemerintah
pada tahun 2018 adalah meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi dan bantuan
sosial antara lain melalui peningkatan akurasi data penerima, simplifikasi mekanisme penyaluran, dan
sinergi antar program. Selain itu, kebijakan belanja negara juga diarahkan pada penguatan kualitas
desentralisasi fiskal antar lain melalui peningkatan alokasi TKDD serta peningkatan sinergi dan
sinkronisasi belanja yang terdapat pada K/L dan TKDD.
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Selanjutnya, pada tahun 2019 Pemerintah konsisten mendorong penguatan value for money yang
dilakukan antara lain dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja, mendorong peran
swasta dalam melakukan pembangunan, serta meningkatkan sinergi antar K/L dan antar Pusat –
Daerah. Penguatan value for money tersebut dilakukan untuk mencapai target-target pembangunan
tahun 2019, seperti pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan tingkat kemiskinan, dan
kesenjangan. Alokasi Belanja Negara pada tahun 2019 diperkirakan berkisar 14,2 – 15,4 persen PDB,
yang terdiri dari alokasi Belanja Pemerintah Pusat berkisar 9,3 – 10,1 persen PDB dan alokasi TKDD
4,9 – 5,3 persen PDB.
Secara umum arah kebijakan belanja negara tahun 2019 antara lain: (i) mendorong penguatan
kualitas sumber daya manusia (SDM), melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan
vokasional serta penguasaa IT, (ii) mendukung peningkatan daya saing investasi dan ekspor, (iii)
mendorong efektivitas program perlindungan sosial melalui subsidi tepat sasaran, perbaikan dan
sinergi antar program yang relevan, serta peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme
penyaluran, (iv) mempercepat dan memperbaiki kualitas pembangunan infrastruktur untuk
mendukung peningkatan daya saing dan mendukung pelaksanaan berbagai program dan saran
pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP 2019, (v) pemendukung pemantapan reformasi
birokrasi antara lain dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara antara lain pemberian Gaji 13,
THR dan reformasi skema pensiun, (vi) melanjutkan efisiensi belanja nonprioritas untuk
meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif, (vii) penguatan kualitas desentralisasi fiskal
dalam rangka akselerasi perbaikan layanan publik, pengurangan kesenjangan antara pusat dan
daerah serta antar daerah, (viii) menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan serta antisipasi
ketidakpastian antara lain mitigasi risiko bencana, perubahan iklim, konservasi lingkungan,
penurunan stunting, dan mendorong kesetaraan gender.
5.4.1

Belanja Pemerintah Pusat

Pemerintah terus berupaya agar APBN sebagai instrumen fiskal dapat secara optimal menggerakkan
perekonomian nasional di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Secara
umum perkembangan kinerja perekonomian global menunjukkan perbaikan namun masih dibayangi
risiko ketidakpastian antara lain perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih, harga
komoditas, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, rebalancing perekonomian Tiongkok,
kondisi geopolitik di berbagai kawasan Timur Tengah, kebijakan proteksionisme AS, dan pelemahan
mitra dagang utama Indonesia. Ketidakpastian perekonomian global tersebut perlu diantisipasi dan
dimitigasi agar tidak mengganggu perekonomian nasional.
Sementara itu, di tengah ketidakpastian perekonomian global, perekonomian domestik perlu
didorong agar lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain dengan
menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi
strategis, melakukan deregulasi serta debirokratisasi untuk simplifikasi dan kemudahan. Beberapa
tantangan perekonomian domestik antara lain kapasitas produksi dan daya saing nasional yang masih
perlu ditingkatkan, daya dukung infrastruktur terutama infrastruktur konektivitas belum sepenuhnya
memadai, kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan, perlunya mendorong munculnya inovasi dan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta permasalahan-permasalahan lainnya yang
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terkait dengan isu sosial seperti kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran yang perlu mendapat
penanganan serius.
Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah secara konsisten terus berupaya mendorong
penajaman belanja agar lebih efisien, produktif, dan efektif, dalam menjawab berbagai tantangan
tersebut di atas. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan terus meningkatkan
kualitas belanja Pemerintah pusat melalui efisiensi belanja nonprioritas serta peningkatan alokasi
belanja yang lebih prioritas dan produktif (infrastruktur, pendidikan, kemiskinan, dan perlindungan
sosial). Dengan demikian, pengalokasian anggaran belanja Pemerintah pusat diharapkan dapat
disusun secara lebih efisien namun tetap produktif dalam mendukung pencapaian target
pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.
Grafik 25 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)
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Selama beberapa tahun terakhir, realisasi Belanja Pemerintah Pusat cenderung mengalami
peningkatan secara nominal namun pertumbuhan cenderung menurun sehingga rasio belanja
Pemerintah pusat terhadap PDB menurun dari 11,9 persen pada tahun 2013 menjadi 9,29 persen
pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong efisiensi alokasi
namun tetap produktif untuk mengakselerasi target pembangunan agar terwujud pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pada tahun 2013, realisasi belanja Pemerintah pusat
adalah sebesar Rp1.137, 2 triliun, yang terdiri dari realisasi Belanja K/L sebesar Rp582,9 triliun dan
Belanja non K/L sebesar Rp554,2 triliun. Sementara itu, realisasi sementara belanja Pemerintah pusat
di tahun 2017 meningkat menjadi Rp1.262,1 triliun, yang terdiri dari realisasi Belanja K/L sebesar
Rp761,9 triliun dan Belanja non K/L sebesar Rp500,1 triliun. Secara rata-rata, realisasi Belanja
Pemerintah Pusat dari tahun 2013 hingga 2017 berada pada kisaran 10,43 persen PDB.
Dalam APBN 2018, alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat meningkat sebesar 15,2 persen
dibandingkan realisasi sementara tahun 2017. Tingginya alokasi belanja Pemerintah pusat di tahun
2018 berasal dari peningkatan alokasi belanja non K/L sebesar 21,4 persen, sedangkan alokasi belanja
K/L meningkat 11,2 persen dibandingkan dengan realisasi sementara tahun 2017. Peningkatan alokasi
belanja non K/L dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mengakselerasi
pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan secara lebih efektif, yang dilakukan antara lain
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melalui peningkatan cakupan kepesertaan program PKH serta pengalihan subsidi rastra menjadi
bantuan pangan nontunai (BPNT).
Untuk mendukung upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang optimal, alokasi anggaran Belanja
Pemerintah Pusat di tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 9,3 – 10,1 persen PDB, yang terdiri
dari alokasi belanja K/L sekitar 5,0 – 5,6 persen PDB dan belanja non K/L sekitar 4,3 – 4,5 persen PDB.
Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah pusat di tahun 2019 akan diarahkan pada: (i)
mendukung pemantapan reformasi birokrasi antara lain dengan menjaga kesejahteraan aparatur
negara antara lain pemberian Gaji 13, THR dan reformasi skema pensiun, (ii) melanjutkan efisiensi
belanja nonprioritas untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih produktif, (iii) penguatan
kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, penguatan IT dan vokasional, (iv)
mendorong menguatan investasi dan ekspor, (v) mendorong efektivitas program perlindungan sosial
dengan melanjutkan perbaikan mekanisme penyaluran subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran
serta sinergi antarprogram yang relevan, dan (vi) mempercepat dan memperbaiki kualitas
pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya saing mendukung pelaksanaan
berbagai program dan saran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKP 2019, (vii)
pemenuhan kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dalam rangka menjaga kredibilitas, (viii)
antisipasi ketidakpastian dan penanganan isu-isu strategis antara lain mitigasi risiko bencana,
perubahan iklim, penurunan stunting, dan kesetaraan gender.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)
Berdasarkan perkembangan realisasi tahun 2013 hingga 2017, realisasi belanja K/L rata-rata
mengalami peningkatan sebesar 10,0 persen per tahun. Realisasi belanja K/L pada tahun 2013 adalah
sebesar Rp 582,9 triliun, meningkat menjadi Rp761,9 triliun pada LKPP Unaudited tahun 2017. Rata –
rata rasio belanja K/L terhadap PDB dalam tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 5,8 persen terhadap
PDB. Sementara itu, anggaran belanja K/L dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp847,4 triliun atau
5,7 persen PDB. Seiring dengan peningkatan tersebut, maka Pemerintah secara konsisten juga
melakukan penguatan kualitas belanja K/L dengan mengedepankan penguatan value for money yang
ditempuh dengan penajaman belanja agar lebih efisien namun produktif dan efektif untuk
pencapaian target pembangunan.
Dalam rangka penguatan value for money, terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi
perhatian agar kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L dapat ditingkatkan, yaitu (i)
kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran, (ii) efektivitas pelaksanaan anggaran, (iii)
kepatuhan terhadap regulasi, dan (iv) efisiensi pelaksanaan anggaran.
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Grafik 26 Perkembangan Belanja K/L, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah secara konsisten mendorong agar pengelolaan APBN,
terutama belanja K/L dapat dilakukan secara lebih produktif dan efisien dalam pengalokasian
anggarannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 (PP 17/2017) tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan perencanaan dan
penganggaran agar lebih berkualitas dan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP. Hal ini
sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus mendorong pendekatan penganggaran berbasis
program (money follow program) dan penganggaran berbasis kinerja.
Dalam rangka mendorong agar belanja K/L lebih efisien, produktif serta memberi manfaat nyata bagi
perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan belanja K/L tahun
2019 diarahkan untuk antara lain: Pertama, mendorong pelaksanaan anggaran yang berbasis pada
hasil (result based). Kedua, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menjaga
peningkatan kesejahteraan aparatur negara antara lain melalui pemberian gaji ke 13 dan THR serta
upaya perbaikan program pensiun. Ketiga, mendorong peningkatan efisiensi belanja barang dan
nonprioritas, antara lain melalui (i) melakukan flat policy belanja barang terutama belanja
operasional dan (ii) penghematan pada belanja barang non operasional, perjalanan dinas,
konsinyering dan paket meeting. Keempat, melakukan penguatan dan perbaikan kualitas belanja
modal untuk mengakselerasi pembangunan, antara lain melalui: (i) peningkatan alokasi belanja
modal menjadi 1,5 – 1,7 persen PDB di tahun 2019, (ii) rekomposisi belanja modal dengan difokuskan
pada upaya peningkatan kapasitas produksi dan ekspor, seperti pembangunan pelabuhan, bandara,
jalan, bendungan, irigasi, dan jaringan listrik, dan (iii) efisiensi pada belanja modal untuk pengadaan
kendaraan dinas dan pembangunan gedung kantor baru. Kelima, meningkatkan efektivitas program
perlindungan sosial untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan,
antara lain melalui penambahan besaran bantuan PKH, serta peningkatan sinergi baik antarprogram
maupun antar K/L. Keenam, mendorong K/L untuk mengembangkan pembiayaan kreatif agar
keterlibatan peran swasta dalam proses pembangunan dapat lebih ditingkatkan. Ketujuh, mendorong
efektivitas penanganan isu-isu strategis antara lain penurunan stunting, kesetaraan gender,
perubahan iklim, dan mitigasi risiko bencana.
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Belanja Barang dan Belanja Modal
Meskipun flat policy sudah diterapkan sejak tahun 2016, belanja barang (K/L dan non K/L) masih
mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan belanja barang selama periode
tahun 2013 – 2017 mencapai 14,5 persen per tahun. Belanja barang terus mengalami peningkatan
yang cukup signifikan yaitu dari sebesar Rp169,7 triliun pada tahun 2013, meningkat menjadi Rp291,3
triliun pada LKPP unaudited tahun 2017. Secara rata-rata, perbandingan belanja barang terhadap PDB
selama periode tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 1,94 persen PDB. Sementara itu, belanja barang
dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp340,1 triliun (2,29 persen PDB), secara nominal lebih tinggi
17,1 persen dibandingkan dengan realisasi sementara pada tahun 2017. Lebih tingginya alokasi
belanja barang dalam APBN 2018 terutama terjadi pada alokasi belanja barang nonoperasional,
belanja perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
Di sisi lain, rata – rata pertumbuhan belanja modal (K/L) dari tahun 2013 hingga 2017 adalah sebesar
10,5 persen per tahun. Realisasi belanja modal di tahun 2013 adalah sebesar Rp180,9 triliun,
meningkat menjadi Rp205,6 triliun pada LKPP Unaudited tahun 2017. Secara rata-rata, rasio belanja
modal terhadap PDB selama periode tahun 2013 – 2017 adalah sebesar sebesar 1,61 persen PDB.
Untuk tahun 2018, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja modal di dalam APBN 2018 sebesar
Rp203,9 triliun atau sekitar 1,37 persen PDB. Masih relatif terbatasnya alokasi belanja modal tersebut
menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan daya saing serta mengoptimalkan kinerja logistik.
Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong peningkatan alokasi serta kualitas belanja modal agar
lebih produktif dan memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung penguatan belanja modal yang lebih produktif, Pemerintah konsisten melakukan
kebijakan efisiensi pada belanja barang dengan tetap memperhatikan terjaganya kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Pemerintah terus mengedepankan konsep value for money agar masyarakat
dapat lebih merasakan dampak positif dari pengelolaan APBN, khususnya dari sisi belanja. Dengan
upaya efisiensi belanja, diharapkan APBN sebagai instrumen fiskal dapat secara lebih optimal
menstimulasi perekonomian meskipun di tengah keterbatasan ruang fiskal. Sejalan dengan hal
tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan penghematan atau efisiensi belanja
untuk meningkatkan serta mempertajam prioritas pelaksanaan APBN, antara lain dengan
diterbitkannya:
1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang langkah-langkah penghematan dan
pemotongan belanja K/L dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2014;
2. Inpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang langkah-langkah penghematan dan pemanfaatan anggaran
belanja perjalanan dinas dan meeting/konsinyering K/L dalam rangka pelaksanaan APBN TA
2015;
3. Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja
K/L dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2016;
4. Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja K/L dalam rangka
pelaksanaan APBN Perubahan TA 2016; dan
5. Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang K/L dalam pelaksanaan APBN TA
2017.
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Dalam melakukan efisiensi belanja, masing-masing K/L mengidentifikasi secara mandiri (self blocking)
belanja barang yang akan dihemat dan tidak dicairkan angggarannya hingga akhir tahun. Adapun
efisiensi belanja barang tersebut meliputi pejalanan dinas dan paket meeting, honorarium
tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang
operasional dan nonoperasional lainnya. Dengan mekanisme self blocking oleh masing-masing K/L,
maka upaya Pemerintah dalam melakukan efisiensi belanja barang tersebut tidak akan mengganggu
aktivitas/kegiatan masing-masing K/L dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Pada tahun 2019, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan efisiensi khususnya pada belanja barang.
Kebijakan efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas belanja agar lebih
efektif, efisien dan fokus pada pencapaian output. Sehubungan dengan hal tersebut maka
Pemerintah akan melakukan flat policy pada alokasi belanja barang di tahun 2019. Arah kebijakan
belanja barang di tahun 2019 akan difokuskan pada: (i) melanjutkan efisiensi belanja barang
operasional dengan flat policy, (ii) penghematan belanja barang nonoperasional (belanja bahan,
honor dan nonoperasional lainnya), (iii) penghematan perjalanan dinas dalam negeri (perjalanan
dinas dan paket meeting), (iv) penajaman belanja barang yang diserahkan K/L kepada
masyarakat/Pemda serta sinkronisasinya dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (v) mendorong dan
mengakomodasi skema KPBU.
Sementara itu, Pemerintah juga akan melanjutkan upaya penghematan pada belanja modal yang
memiliki karakteristik einmalig. Belanja modal dapat diidentifikasi sebagai einmalig jika sifat dan
tujuannya hanya perlu dilaksanakan satu kali (non-recurrent spending) dan tidak perlu untuk
diulang/dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Alokasi belanja modal yang berkarakter
einmalig seharusnya berkurang pada tahun berikutnya karena adanya pekerjaan yang telah selesai
dan tidak berulang di tahun selanjutnya, kecuali belanja modal yang terkait dengan tugas dan fungsi
(core business) seperti pembangunan infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Adapun belanja modal yang berkarakteristik einmalig antara lain sebagai berikut:
(i) pembangunan gedung kantor dan bangunan yang dipakai untuk pelayanan/operasional kantor
(misal gedung KUA, Balai Nikah, rumah dinas, dan asrama); (ii) pembelian kendaraan dinas dan
kendaraan khusus lainnya serta peralatan pendukung kantor (genset, generator, pendingin ruangan,
alat pemadam, dan lainnya), dan (iii) instalasi jaringan listrik, jaringan internet dan lainnya.
Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja produktif, maka arah
kebijakan belanja modal di tahun 2019 adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi secara lebih optimal, dibutuhkan belanja modal di tahun 2019 berkisar 1,5 –
1,7 persen PDB. Kedua, mendorong K/L yang terkait infrastuktur untuk fokus pada percepatan
penyelesaian pembangunan infrastruktur agar dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi
dan daya saing. Ketiga, melanjutkan penguatan kualitas belanja modal yang dilakukan antara lain
melalui pembatasan belanja einmalig untuk kemudian diarahkan pada belanja yang lebih produktif,
antara lain pelabuhan, bandara, jalan, bendungan, irigasi dan energi serta waduk. Keempat,
mendorong K/L yang terkait infrastruktur untuk mengembangkan skema pembiayaan kreatif agar
keterlibatan peran swasta dapat ditingkatkan.
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5.4.2

Bantuan Sosial dan Subsidi

Bantuan Sosial
Dalam periode tahun 2013-2017, belanja bantuan sosial (bansos) secara rata-rata tumbuh negatif
2,03 persen. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan yang cukup signifikan di tahun 2016 seiring dengan
penajaman target penerima bansos dan reklasifikasi sebagian bansos yang masuk dalam kategori
belanja barang. Apabila dilihat dari persentase PDB, rata-rata belanja bansos lima tahun terakhir
sebesar 0,71 persen PDB, relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih
dari 1 persen PDB.
Pada tahun 2017, realisasi belanja bansos sebesar Rp55,3 triliun atau 93,8 persen dari APBNP 2017.
Secara nominal dan persentase, capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu
Rp49,61 triliun atau 92,9 persen dari APBNP 2016. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan
realisasi belanja bansos adalah penggunaan mekanisme penyaluran nontunai untuk Program
Keluarga Harapan (PKH) serta uji coba Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 44 kota besar.
Grafik 27 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial, Tahun 2013-2018
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Untuk tahun 2018, belanja bansos dialokasikan sebesar Rp81,01 triliun atau 0,55 persen PDB, tumbuh
46,5 persen dibandingkan reliasasi sementara tahun 2017. Meningkatnya belanja bansos di tahun
2018 salah satunya dipengaruhi oleh adanya pengalihan penyaluran subsidi pangan (Rastra) menjadi
Bansos Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah secara bertahap memperluas BPNT ke wilayah lainnya
dengan target penerima 10,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada akhir tahun 2018, sehingga
pada akhir tahun 2018 masih terdapat 5,6 juta KPM yang menerima bantuan sosial dalam bentuk
beras (natura). KPM program BPNT menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan melalui rekening
tabungan yang dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pangan lainnya yang telah
ditentukan, sedangkan KPM program bansos rastra menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per
bulan. Selain itu, di tahun 2018 terdapat perluasan cakupan PKH yang signifikan. Jumlah penerima
bantuan PKH ditargetkan sebanyak 10 juta KPM, meningkat dari 6 juta KPM di tahun 2017. Dengan
10 juta KPM, cakupan PKH telah mencapai sekitar 20 persen kelompok masyarakat terbawah, lebih
tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional September 2017 yaitu 10,12 persen.
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Tabel 9 Perkembangan Program Utama Bantuan Sosial
Program

Nilai Bantuan

Sasaran

Anggaran
(triliun Rp)
2017
2018

2017

2018

PKH

Rp1.890.000 per tahun per KPM
Disabilitas/Lansia/PKH Akses Rp2.000.000

6 juta KPM

10 juta KPM

12,8

17,1

PIP

SD sederajat Rp450.000 per tahun per siswa
SMP sederajat Rp750.000 per tahun per siswa
SMA sederajat Rp1.000.000 per tahun per
siswa

18,28 juta
siswa

19,7 juta siswa

10,0

10,8

92,4 juta jiwa

92,4 juta jiwa

25,5

25,5

366 ribu
mahasiswa

401 ribu
mahasiswa

3,4

4,1

1,2 juta KPM

10,1 juta KPM

1,70

-

5,6 juta KPM

-

PBI JKN

Rp23.000 per bulan per jiwa

Bidik Misi

Biaya pendaftaran
Bantuan biaya penyelenggaraan maksimal
Rp2.400.000 per mahasiswa per semester
Bantuan biaya hidup minimal Rp3.900.000
per mahasiswa per semester

Bantuan
Pangan

Rp110.000 per bulan per KPM
Beras 10 kg per bulan per KPM

20,8

Peningkatan bansos diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang laju penurunannya
semakin melambat. Dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terutama terkait
akurasi data, mekanisme penyaluran, kualitas implementasi dan sinergi antarprogram. Penggunaan
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) diharapkan dapat meningkatkan kualitas
penetapan sasaran program bansos namun masih ditemukan exclusion dan inclusion error pada data
penerima bansos. Mekanisme penyaluran nontunai melalui layanan keuangan masih menghadapi
tantangan khususnya mengenai kesiapan infrastruktur di wilayah sulit akses. Selain itu, masih belum
optimalnya sinergi antarprogram bansos dan subsidi serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah terutama penyediaan akses ke fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan menyebabkan
program bansos belum efektif dan memberikan dampak yang optimal. Pemerintah terus berupaya
untuk meningkatkan efektivitas program bansos guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong efektivitas bansos, maka kebijakan bansos
2019 diarahkan (i) meningkatkan ketepatan sasaran melalui penguatan akurasi data penerima,
penyempurnaan mekanisme pengkinian DT PPFM, penyaluran bansos secara nontunai secara
bertahap, (ii) sinergi baik antar K/L maupun Pemerintah dengan Pemda, antara lain PKH dengan PIP,
Bidikmisi, dengan Dana Desa serta program lain yang relevan untuk mendorong efektivitas
pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, (iii) mendorong
efektivitas program PKH melalui peningkatan besaran bantuan yang diikuti upaya penguatan
verifikasi dan pendamping, pemberian bantuan sesuai aspek keadilan (conditionalities), dan
mendorong program bantuan untuk lansia melalui program tersendiri diluar program PKH.
Sementara itu pada tahun 2019, dalam rangka penguatan efektivitas PKH sebagai instrumen untuk
mengubah perilaku dan juga pengentasan kemiskinan, dilakukan dengan meningkatkan besaran
bantuan. Untuk bantuan pangan diarahkan seluruhnya menjadi BPNT agar lebih tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, serta memberikan nutrisi
yang lebih seimbang sesuai kebutuhan keluarga. Untuk PBI JKN, cakupan PBI yang di tahun 2018
sebanyak 92,4 juta jiwa dapat diperluas secara bertahap untuk mencapai target RPJMN 2015-2019.
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Subsidi
Kebijakan reformasi subsidi energi yang dilaksanakan pada tahun 2015 menjadi faktor utama dalam
menurunkan anggaran subsidi selama periode 2013-2017. Selama periode tersebut, realisasi belanja
subsidi mengalami penurunan sebesar 17,26 persen per tahun atau kontribusi terhadap belanja
negara menurun dari 21,51 persen pada tahun 2013 menjadi 8,33 persen pada tahun 2017.
Penurunan subsidi terutama bersumber dari subsidi energi (BBM dan listrik) yang menurun dari
Rp310,0 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp97,6 triliun pada tahun 2017, atau rata-rata menurun
sebesar 25,08 persen per tahun. Faktor utama menurunnya subsidi energi disebabkan oleh
penghapusan subsidi BBM jenis premium, perubahan skema subsidi BBM jenis solar dengan subsidi
tetap, penyesuaian tarif listrik untuk beberapa pelanggan golongan tertentu, dan penerapan
kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan Rumah Tangga (RT) miskin dan rentan dengan
daya 900 VA. Namun di sisi lain, realisasi belanja subsidi non energi pada periode 2013-2017 masih
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,14 persen per tahun, yaitu dari Rp45,1 triliun pada
tahun 2013 menjadi Rp68,8 triliun pada tahun 2017. Faktor utama penyebab peningkatan subsidi non
energi adalah meningkatnya besaran subsidi pupuk. Alokasi subsidi pupuk meningkat seiring dengan
kenaikan volume pupuk untuk memenuhi kebutuhan progam perluasan lahan pertanian. Kenaikan
subsidi pupuk juga diakibatkan oleh semakin tingginya selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan
Harga Pokok Penjualan (HPP), mengingat HET pupuk tidak mengalami kenaikan dalam beberapa
tahun terakhir, sedangkan harga gas sebagai komponen perhitungan subsidi pupuk semakin tinggi
sehingga HPP pupuk meningkat. Selain itu, meningkatnya subsidi non energi juga disebabkan oleh
adanya tambahan jenis subsidi non energi (subsidi bantuan uang muka perumahan, subsidi bunga
kredit perumahan, dan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta adanya kenaikan subsidi Public
Service Obligation (PSO) perkeretaapian dan PSO angkutan laut akibat kenaikan jumlah penumpang
komuter dan program single class pada kapal-kapal Pelni.
Kebijakan subsidi pada tahun 2017-2018 diarahkan agar lebih efisien dan tepat sasaran khususnya
subsidi listrik untuk pelanggan RT dan subsidi pangan (Rastra). Pemberlakuan subsidi listrik tepat
sasaran untuk pelanggan RT diperlukan karena profil penerima subsidi listrik saat ini lebih banyak
didominasi oleh kelompok RT mampu. Berdasarkan data SUSENAS (Maret 2014) diketahui bahwa
kelompok RT 40 persen termiskin hanya menerima subsidi listrik sebesar 24,9 persen dibandingkan
kelompok RT 20 persen terkaya menikmati sebesar 29,5 persen dari total subsidi listrik. Untuk
memenuhi rasa keadilan maka kebijakan subsidi listrik yang lebih tepat sasaran mulai diterapkan
untuk RT miskin dan rentan dengan daya R1-900 VA mulai tahun 2017. Penetapan target penerima
subsidi listrik tersebut dilakukan melalui proses pemadanan data pelanggan PT. PLN (Persero) dengan
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) dari Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk memastikan sekitar
jumlah pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA yang berhak menerima subsidi listrik, PT PLN
(Persero) melakukan verifikasi data selama kurang lebih 3 bulan dengan mendatangi langsung ke
rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka menjamin bahwa setiap
rumah tangga miskin dan rentan mendapatkan hak untuk menerima subsidi listrik, dibentuk suatu
Posko Pusat Pengaduan Masyarakat berdasarkan Permen ESDM No.29 Tahun 2016 dan SE Mendagri
No 671/4809/SJ Tahun 2016. Melalui posko ini masyarakat miskin dan tidak mampu dapat
menyampaikan pengaduan terkait kepesertaan sebagai penerima subsidi listrik.
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Adapun terkait kebijakan perubahan mekanisme subsidi pangan (Rastra) menjadi BPNT diarahkan
untuk menyelesaikan permasalahan pada Rastra, seperti: distribusi yang kurang tepat sasaran,
fluktuasi distribusi bantuan yang tidak merata antar waktu, serta deviasi harga tebus yang melebihi
ketentuan. Berdasarkan hasil perhitungan SUSENAS (Maret 2017), ditemukan bahwa dari 25 persen
masyarakat dengan tingkat pengeluaran terkecil, hanya 44,2 persen yang merupakan penerima
Rastra. Selain itu, masih terjadi inclusion error penyaluran Rastra pada periode tersebut, dimana
terdapat keluarga yang seharusnya tidak menerima Rastra namun masih mendapatkan Rastra. Salah
satunya disebabkan oleh pemberian Rastra yang berupa natura menimbulkan risiko adanya praktik
penyaluran bagi rata di masyarakat. Hal ini akan mengganggu kesinambungan konsumsi
(consumption smoothing) keluarga penerima manfaat yang berhak sehingga manfaat adanya Rastra
tidak dapat dirasakan secara maksimal. Dengan beralihnya Rastra menjadi BPNT diharapkan mampu
menyelesaikan permasalahan tersebut dan juga memberikan pilihan kepada masyarakat untuk
menikmati bantuan yang diberikan Pemerintah tidak hanya dalam bentuk beras, namun juga

komoditas pangan lain sesuai kebutuhan masyarakat.
Grafik 28 Perkembangan Belanja Subsidi, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)
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Pada tahun 2017, realisasi subsidi mencapai Rp166,4 triliun, terdiri dari realisasi subsidi energi
mencapai Rp97,6 triliun dan subsidi non energi mencapai Rp68,8 triliun. Apabila dibandingkan
terhadap target yang ditetapkan dalam APBNP, realisasi subsidi tahun 2017 lebih rendah sebesar
Rp2,5 triliun atau 98,53 persen dari target yang ditetapkan. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan
oleh penyerapan subsidi non energi sebesar Rp68,8 triliun atau lebih rendah 12,99 persen dari target
APBNP 2017 sebesar Rp79,0 triliun. Faktor utama penyebab rendahnya penyerapan subsidi non
energi terletak pada subsidi kredit program di bagian subsidi bunga KUR karena adanya transisi
pencatatan menuju digitalisasi penerapan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk memonitor
penyaluran KUR dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan modern. Di sisi lain, penyerapan
subsidi benih masih kurang optimal akibat inefisiensi mekanisme penyediaan benih bersubsidi dan
kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara subsidi benih dengan alokasi belanja lainnya
(Program Bantuan Langsung Benih Unggul/BLBU).
Sementara itu, realisasi subsidi energi 2017 mencapai Rp97,6 triliun atau lebih tinggi 8,66 persen dari
alokasi yang ditetapkan dalam APBNP sebesar Rp89,9 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh
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meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) menjadi sebesar US$51,2/barel melebihi asumsi
dalam APBNP sebesar US$48,0/barel. Di samping itu, meningkatnya subsidi energi tahun 2017 juga
disebabkan adanya pembayaran utang subsidi listrik tahun 2015 (audited) sebesar Rp5,2 triliun.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan subsidi yang diupayakan lebih tepat sasaran berdampak
terhadap alokasi belanja subsidi dalam APBN 2018 yang lebih rendah di bandingkan tahun 2017. Pada
tahun 2018, alokasi subsidi sebesar Rp156,2 triliun atau menurun sebesar Rp10,2 triliun dibandingkan
pada tahun 2017. Secara lebih rinci alokasi subsidi dalam APBN 2018 terdiri dari subsidi energi sebesar
Rp94,5 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp61,7 triliun.
Grafik 29 Perkembangan Belanja Subsidi, Triwulan I Tahun 2017 dan 2018
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Realisasi belanja subsidi sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp25,3 triliun atau 16,2 persen dari
pagu yang ditetapkan dalam APBN 2018. Realisasi tersebut terdiri dari belanja subsidi BBM sebesar
Rp15,6 triliun atau 33,3 persen dari APBN 2018, belanja subsidi listrik sebesar Rp9,6 triliun atau 20,2
persen, dan belanja subsidi nonenergi sebesar Rp0,02 triliun atau 0,04 persen. Realisasi subsidi energi
pada tahun 2018 antara lain dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak, bauran energi input tenaga
listrik, nilai tukar Rupiah terhadap dollar, dan konsumsi energi bersubsidi. Dalam tiga bulan pertama
tahun 2018, ICP menunjukkan tren meningkat hingga mencapai rata-rata sekitar US$60/barel, lebih
tinggi dari yang diasumsikan dalam APBN 2018 sebesar US$48/barel. Sementara itu, nilai tukar
Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mengalami tekanan hingga terjadi deviasi sekitar 2
persen dari asumsi APBN.
Kenaikan ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah tersebut berpotensi meningkatkan realisasi subsidi
energi yang telah dianggarkan dalam APBN. Secara langsung, kenaikan ICP dan depresiasi nilai tukar
akan meningkatkan komponen biaya produksi baik pada produksi BBM (solar), LPG maupun listrik
yang selanjutnya akan menyebabkan naiknya harga keekonomian. Tanpa adanya kebijakan kenaikan
harga BBM maupun listrik, maka selisih antara harga keekonomian dan harga penetapan pemerintah
akan melebar dan untuk selanjutnya akan meningkatkan beban subsidi, khususnya subsidi LPG dan
listrik. Mengingat besaran subsidi solar adalah tetap untuk setiap liternya, yaitu Rp500/liter, maka
kenaikan ICP dan depresiasi nilai tukar rupiah tidak akan meningkatkan realisasi subsidi solar dalam
APBN. Namun di sisi lain, tanpa adanya kebijakan kenaikan harga maupun kebijakan kenaikan besaran
subsidi tetap untuk solar, beban kenaikan harga ICP dan depresiasi nilai tukar tersebut akan
ditanggung oleh BUMN, khususnya PT. PLN dan PT. Pertamina, dalam bentuk penurunan pendapatan.
Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja neraca
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keuangan BUMN tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan kombinasi kebijakan yang di satu sisi tetap
diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan di sisi lainnya tetap menjaga kinerja neraca
keuangan BUMN. Apabila opsi kebijakan tanpa kenaikan harga solar diambil untuk menjaga daya beli
masyarakat, maka opsi kebijakan peningkatan besaran subsidi solar perlu dilakukan untuk
mengurangi beban BUMN dan sekaligus menjaga kinerja neraca keuangannya. Adapun besaran
kenaikan besaran subsidi tetap untuk solar harus mempertimbangkan kondisi kesehatan dan
ketahanan APBN.
Untuk menjaga kesehatan dan ketahanan APBN, pergerakan kebutuhan belanja subsidi energi yang
tidak bisa dihindarkan dari pengaruh faktor eksternal harus diimbangi dengan kebijakan efisiensi
anggaran. Dalam rangka meningkatkan efisiensi subsidi energi pada tahun 2018, kebijakan yang
dilakukan Pemerintah antara lain: (i) menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran untuk
masyarakat miskin dan rentan; (ii) melanjutkan pemberian subsidi terbatas untuk BBM jenis minyak
solar dan subsidi (selisih) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (iii) meningkatkan peranan
Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung
3 kg; (iv) melanjutkan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada pelanggan rumah
tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA; dan (v) melakukan efisiensi penggunaan energi
input tenaga listrik PT PLN.
Di sisi lain, kebijakan subsidi nonenergi tahun 2018 secara umum meliputi: (i) penyempurnaan
penyaluran pupuk bersubsidi yang diselaraskan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar
menjadi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) dan uji coba penyaluran pupuk
bersubsidi melalui kartu tani; (ii) peningkatan daya saing usaha dan akses pemodalan bagi UMKM dan
petani melalui pemberian KUR dan penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9 persen menjadi 7
persen; (iii) pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum melalui pemberian
bantuan subsidi bunga air bersih kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (iv) perbaikan
pelayanan umum bidang transportasi dengan memberikan bantuan subsidi (PSO) untuk angkutan
penumpang kereta api dan angkutan kapal laut kelas ekonomi; (v) pemberian insentif pajak
ditanggung Pemerintah (PPh DTP) untuk panas bumi dan SBN; dan (vi) pelaksanakan kebijakan Subsidi
Bantuan Uang Muka perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan untuk mendukung Program
Pembangunan Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang digunakan sebagai
alternatif pemberian bantuan pembiayaan perumahan selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP).
Secara khusus, terdapat beberapa perubahan kebijakan pada subsidi nonenergi pada tahun 2018
yaitu: (1) subsidi pangan (rastra) dialihkan menjadi bantuan sosial (anggaran pindah ke K/L
Kementerian Sosial) yaitu bansos rastra untuk 5,4 juta KPM dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
untuk 10,1 juta KPM. Dengan perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan golongan
masyarakat miskin secara lebih optimal karena subsidi yang disalurkan lebih tepat sasaran; serta (2)
subsidi benih ditiadakan dan digabungkan dengan program sejenis pada anggaran K/L (Kementerian
Pertanian) berupa BLBU.
Dalam pelaksanaan kebijakan subsidi tahun 2018 yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan akurasi
data dan perubahan paradigma dari subsidi komoditas ke subsidi langsung, Pemerintah masih
menghadapi beberapa kendala dan tantangan diantaranya: (i) validitas basis data penerima subsidi
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yang lebih tepat sasaran; (ii) pengawasan di tingkat pelaksanaan belum optimal; dan (iii) faktor
eksternal berupa dinamika keuangan dan situasi geopolitik internasional yang menganggu stabilitas
harga minyak dan nilai tukar Rupiah.
Dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, kebijakan subsidi pada tahun 2019 secara
umum diarahkan untuk: (i) menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat; (ii)
membantu masyarakat miskin sekaligus mengurangi ketimpangan dan kesenjangan; (iii)
meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan energi dan pangan dengan harga
terjangkau; dan (iv) meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM. Untuk
mewujudkan arah kebijakan subsidi tersebut, Pemerintah akan tetap berupaya menerapkan
mekanisme penyaluran subsidi secara lebih tepat sasaran.
Arah kebijakan subsidi energi tahun 2019 khususnya subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg antara lain:
(i) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga)
untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (ii) mengupayakan penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg
yang lebih tepat sasaran dan tidak menutup kemungkinan dengan pelaksanaan subsidi langsung
yang terintegrasi dengan program bantuan sosial lainnya; dan (iii) meningkatkan peranan
Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM dan LPG tabung 3 kg
bersubsidi.
Sementara itu, kebijakan subsidi listrik tahun 2019 diarahkan untuk lebih efisien dan tepat sasaran
antara lain: (i) memberikan subsidi bagi pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya
450 VA dan 900 VA dengan mengacu DTPPFM, yang dimungkinkan dengan mekanisme subsidi
langsung melalui kartu; (ii) meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mengurangi
disparitas antar wilayah; (iii) meningkatkan efisiensi input tenaga listrik antara lain melalui
pengurangan pemakaian BBM; dan (iv) meningkatkan porsi pemakaian energi terbarukan dalam
bauran energi input tenaga listrik. Dalam rangka meningkatkan porsi energi terbarukan, Pemerintah
menyiapkan berbagai dukungan fiskal melalui APBN berupa: (i) pemberian insentif perpajakan; (ii)
penyediaan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dan pembangkit listrik energi terbarukan
di wilayah-wilayah yang kurang mempunyai nilai ekonomis, baik melalui anggaran belanja KL
maupun transfer ke daerah (Dana Alokasi Khusus); dan (iii) skema pembiayaan melalui Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun demikian, dalam pelaksanaannya, berbagai dukungan
fiskal yang telah disiapkan oleh Pemerintah tersebut belum berjalan secara optimal. Untuk itu, perlu
dilakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada sektor swasta untuk memberikan pemahaman
atas dukungan yang ada dan mekanisme pemanfaatannya, serta perbaikan regulasi sehingga dapat
lebih mempemudah proses pemanfaatan dukungan fiskal yang tersedia.
Dari sisi subsidi nonenergi, beberapa kebijakan yang akan dilakukan di tahun 2019 antara lain:
Pertama, melanjutkan perbaikan proses penetapan data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan
dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi
pupuk melalui pemakaian kartu tani bagi petani dengan luasan lahan maksimal dua hektar untuk
mendorong produktivitas serta peningkatan pengawasan. Kedua, untuk mengurangi backlog
perumahan, Pemerintah memiliki Program Pembangunan Satu Juta Rumah (PPSR) bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),
Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Untuk mengurangi risiko fiskal
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yang akan ditanggung oleh APBN dalam beberapa tahun mendatang, Pemerintah akan menurunkan
anggaran yang memanfaatkan skema SSB. Disisi lain, Pemerintah masih akan melaksanakan program
FLPP untuk menunggu pemanfaatan program Tabungan Perumahan (Tapera). Selain itu, Pemerintah
tetap akan menyiapkan SBUM untuk memfasilitasi penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
bersubsidi.
Ketiga, melanjutkan kebijakan KUR bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai
dilakukan pada tahun 2018, seperti: (i) penurunan tingkat suku bunga KUR dari 9 persen menjadi 7
pesen efektif per tahun; (ii) penyedian fasilitas subsidi suku bunga KUR pada kelompok usaha sebagai
calon penerima; (iii) penyediaan skema KUR khusus dan KUR multisektor; (iv) pengaturan minimum
porsi penyaluran KUR ke sektor produksi; (v) penerapan mekanisme yarnen dan grace period; (vi)
perubahan istilah KUR Ritel menjadi KUR Kecil; (vii) penyediaan plafon KUR Mikro sektor produksi dan
di luar sektor produksi; (viii) penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain yang diperbolehkan; (ix)
penyediaan struktur biaya KUR penempatan TKI; (x) penyediaan KUR untuk masyarakat daerah
perbatasan; dan (xi) penyediaan KUR untuk optimalisasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Penggunaan sistem kartu yang terintegrasi dengan data program Pemerintah diharapkan dapat
mempermudah akses masyarakat terhadap instrumen penyaluran KUR pada tahun 2019. Selain itu,
kesempatan untuk menjadi penyalur KUR juga terus diberikan kepada lembaga keuangan baik bank,
perusahaan pembiayaan, koperasi, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah
Daerah.
Keempat, meningkatkan penyebarluasan kebijakan pemerintah dan informasi publik melalui produk
dan media yang lebih bervariasi serta diseminasi produk secara langsung kepada kelompok sasaran
agar efektif. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan umum (transportasi) melalui pemberian
subsidi angkutan kereta api dan kapal laut kelas ekonomi. Selain itu, dalam rangka mendukung
program percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, Pemerintah akan mengalokasikan
subsidi untuk prasarana dan sarana Light Rail Transit (LRT) Jabodebek selama maksimal 12 tahun.
Keenam, melanjutkan pemberian insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik
minat investor asing atas obligasi Pemerintah dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (PPh DTP)
serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri dalam bentuk bea masuk ditanggung
Pemerintah (BM DTP). Ketujuh, melanjutkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air
minum melalui pemberian bantuan subsidi bunga air bersih kepada PDAM, untuk memenuhi target
100 persen akses aman terhadap air minum dan sanitasi pada tahun 2019. Kedelapan, melanjutkan
perluasan BPNT agar keseluruhan KPM tidak lagi mendapatkan rastra dalam bentuk natura (beras)
akan tetapi menjadi nontunai untuk dapat meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat miskin
secara lebih optimal karena lebih tepat sasaran.
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Boks 6 Dukungan Fiskal untuk Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Indonesia berkomitmen untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen tahun 2025 dan
31 persen tahun 2050 (PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional). Untuk percepatan pencapaian target
EBT dan target elektrifikasi khususnya di kawasan timur Indonesia, Pemerintah menyiapkan dukungan fiskal yang untuk
(i) mendorong investasi EBT oleh badan usaha swasta; (ii) mendorong terbentuknya pasar teknologi EBT yang semakin
kompetitif sehingga dapat menurunkan harga listrik dari EBT; (iii) meningkatkan peran dan partisipasi daerah dalam
mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya EBT untuk meningkatkan kemandirian energi; dan (iv) mengurangi
penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit tenaga listrik. Secara umum dukungan fiskal yang disiapkan melalui
APBN dapat dikategorikan dari sisi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan. Dari sisi penerimaan, diberikan dalam bentuk
pemberian insentif perpajakan. Dari sisi Belanja, dialokasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur EBT (Belanja
K/L) dan Transfer ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari sisi pembiayaan, Pemerintah telah
menyiapkan dukungan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam bentuk: (i) Project
Development Facility (PDF); (ii) Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP); dan (iii) Penjaminan Pemerintah.
I. INSENTIF PERPAJAKAN
Pemerintah memberikan insentif perpajakan untuk pengembangan EBT (PMK 21/PMK011/2010) meliputi: (i) fasilitas
PPh Badan (tax allowance, pengecualian PPh 22 impor); (ii) fasilitas PPN impor; dan (iii) fasilitas bea masuk. Selain itu
Pemerintah juga memberikan fasilitas PBB dan PPh ditanggung Pemerintah khusus sektor panas bumi. Pengaturan lebih
lanjut terkait fasilitas tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A. Tax Allowance
Sebagaimana yang diatur dalam PMK No. 89 Tahun 2015 dan PP 18 Tahun 2015 serta PP 9 Tahun 2016, fasilitas diberikan
dalam bentuk: (i) pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama
6 tahun masing-masing 5 persen; (ii) penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; (iii) pengenaan pajak penghasilan atas
dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah sesuai perjanjian
tarif berganda; dan (iv) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun sampai 20 tahun.
Untuk dapat mengakses fasilitas tax allowance, investor harus memenuhi beberapa kriteria umum, yaitu nilai investasi
tinggi untuk ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, dan memiliki kandungan lokal tinggi. Bidang usaha yang diberikan:
1. Pengadaan Panas Bumi, dengan cakupan produk pencarian, pengeboran, pengubahan tenaga panas bumi menjadi
tenaga listrik.
2. Pembangkit Tenaga Listrik, dengan cakupan produk pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, Coal Bed
Methane/CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air,
tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi tenaga listrik.
3. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian dengan cakupan produk industri bioenergi
(biodiesel, biooil, bioetanol anhidrat, dan/atau bioavtur). Fasilitas ini berlaku di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta,
Jawa (tidak termasuk Madura), Banten, Sulawesi, Gorontalo, Bali, NTB dan NTT. Dengan persyaratan industri yang
terintegrasi dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan/atau minyak nabati lainnya dalam satu provinsi.
4. Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang tidak berbahaya dengan cakupan produk listrik, uap, bahan bakar
substitusi, dan/atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (sludge dan POME) pabrik kelapa sawit.
Fasilitas diberikan di seluruh provinsi kecuali DKI Jakarta, Jawa (tidak termasuk Madura), Banten, Sulawesi, Gorontalo,
Bali, NTB dan NTT.
B. Pengecualian PPh Pasal 22
Pengecualian dari PPh 22 impor barang berupa mesin dan peralatan baik dalam keadaan terpasang maupun tidak tanpa
menggunakan surat keterangan bebas. Untuk sektor panas bumi diatur khusus dalam PMK 16/PMK.010 tahun 2016.
C. Fasilitas PPN
1. PPN impor yang dibebaskan, diberikan atas impor dan/atau penyerahan BKP strategis berupa barang modal (mesin
dan peralatan pabrik), baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang (PP 81/2015).
Fasilitas diberikan selama barang: (i) tidak dapat diproduksi di dalam negeri; (ii) diproduksi di dalam negeri tidak
sesuai spesifikasi yang dibutuhkan; dan (iii) sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum tercukupi.
2. PPN dan PPnBM impor tidak dipungut, diberikan atas barang yang dipergunakan untuk ekplorasi dan eksploitasi
khusus untuk panas bumi (PMK 196/PMK.010/2016).
Fasilitas PPN ini pada umumnya menjadi satu kesatuan dengan fasilitas pembebasan bea masuk.
D. Fasilitas Bea Masuk
Fasilitas pembebasan bea masuk diberikan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau
pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan
pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.
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E. Fasilitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pemerintah telah memberikan fasilitas pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi
pada tahap eksplorasi. Pengurangan PBB diberikan sebesar 100 persen dari PBB Panas Bumi yang terutang.
F. PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) khusus untuk Panas Bumi
PPh DTP merupakan fasilitas yang ditujukan untuk menjaga iklim investasi yang kondusif bagi investor di bidang
pengusahaan panas bumi. Insentif ini diberikan melalui UU APBN dalam bentuk alokasi subsidi pajak DTP sesuai dengan
mekanisme pengajuan pagu anggaran. Pengusaha sektor panas bumi yang berhak memperoleh faslilitas ini adalah
pengembang panas bumi yang sudah beroperasi sebelum tahun 2003.
Tantangan dan Strategi
Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui insentif perpajakan belum dimanfaatkan optimal oleh pengembang, sehingga
belum memberikan manfaat maksimal bagi pengembangan energi terbarukan. Hal ini antara lain disebabkan oleh
kurangnya sosialisasi dan masih adanya kendala di level teknis (regulasi maupun implementasi). Untuk itu perlu
diidentifikasi lebih jauh kendala-kendala yang bersifat teknis, dan apabila diperlukan akan dilakukan revisi atas peraturan
yang berlaku atau penerbitan peraturan teknis yang diperlukan. Selain itu perlu juga dilakukan sosialisasi atas insentif
perpajakan yang sudah ada agar daya tarik dan mobilisasi investasi swasta terus meningkat.
II. ALOKASI BELANJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT LISTRIK EBT
Dalam rangka pengembangan EBT terutama di wilayah Indonesia yang terpencil dan kurang mempunyai nilai ekonomis,
Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur melalui belanja K/L. Alokasi belanja infrastruktur tersebut didominasi
oleh pembangunan pembangkit listrik EBT yang akan dihibahkan kepada Pemda. Dalam 2011-2016, Pemerintah telah
mengalokasikan Rp2,7 triliun melalui Kementerian ESDM untuk membangun 681 unit pembangkit dengan kapasitas
listrik 36,4 MW, sebagian besar berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 596 unit (28,3 MW) dengan
total investasi Rp2,4 triliun. Selebihnya digunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH),
PLT Hybrid dan pemberian bantuan alat produktif dan revitalisasi.
Tantangan dan Strategi
Pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur EBT. Tantangan terbesar adalah
lamanya proses penyerahan aset dari Pemerintah Pusat ke Pemda, khusus untuk aset senilai di atas Rp10 miliar yang
membutuhkan persetujuan Presiden. Lamanya proses penyerahan ini menyebabkan aset menjadi tidak terpelihara dan
berpotensi menjadi rusak. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempercepat proses administrasi pelimpahan aset, yang
dimulai tanpa menunggu selesainya masa commissioning (uji coba pembangkit). Dengan demikian Kementerian terkait
harus lebih proaktif dengan Pemda untuk mempersiapkan dokumen administratif yang dibutuhkan. Selain itu,
Pemerintah perlu memangkas dan mempercepat rantai birokrasi di antara lembaga pemerintah yang berwenang,
khususnya pada saat memproses izin persetujuan dari Presiden untuk proyek senilai di atas Rp10 miliar.
III. ALOKASI BELANJA TRANSFER KE DAERAH
Dukungan melalui alokasi belanja transfer ke daerah diberikan dalam bentuk DAK Fisik Penugasan Bidang Energi
Perdesaan/Energi Skala Kecil. Sejak APBN 2016, proses pengajuan kegiatan untuk DAK Fisik termasuk dalam kategori
dana transfer yang bersifat proposal based, yaitu pemerintah daerah yang mengajukan usulan kegiatan berdasarkan
cakupan sektor prioritas nasional. Pengajuan kegiatan yang bersifat bottom-up ini diharapkan dapat menjamin adanya
keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan di tingkat nasional. Pengembangan EBT merupakan salah satu
prioritas nasional yang dimasukkan dalam kegiatan DAK Fisik. Dengan masuknya pilihan pengembangan EBT dalam
cakupan kegiatan prioritas nasional yang dapat didanai DAK, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan kegiatan
pengembangan EBT dalam dokumen proposal usulan kegiatan dari pemerintah daerah tersebut.
Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Perdesaan/Energi Skala Kecil sekitar Rp3,1 triliun dalam periode 2011-2017.
Sasaran alokasi DAK Fisik tersebut antara lain untuk meningkatkan rasio elektrifikasi daerah tertinggal, kabupaten
perbatasan negara, daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi dengan lebih mengutamakan penggunaan EBT. Ruang
lingkup kegiatan di DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Perdesaan/Energi Skala Kecil antara lain PLTMH, PLTS, dan Biogas.
Tantangan dan Strategi
Sasaran dan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Perdesaan/Energi Skala Kecil masih belum dapat
secara maksimal mendukung peningkatan penggunaan EBT. Untuk itu, perlu dilakukan penajaman sasaran dan ruang
lingkup kegiatan. Selain itu, untuk mengikat perhatian daerah dan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab atas
kepemilikan pembangkit EBT, peran pemerintah daerah sangat diperlukan antara lain dalam bentuk pengadaan lahan.
IV. PEMBIAYAAN DENGAN SKEMA KPBU
Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan
badan usaha. Skema ini diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan Pemerintah sebagai
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan suatu badan usaha. Dalam perjanjian kerjasama proyek KPBU, pihak
badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasi proyek KPBU. Perjanjian
kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan
pengembalian investasi bagi pihak badan usaha. Basis dari perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian
alokasi risiko antara Pemerintah (melalui PJPK) dan badan usaha. Bentuk perjanjian kerjasama proyek KPBU dapat berupa
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kerjasama operasi dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur hingga pembiayaan, penyediaan dan pengoperasian fasilitas
infrastruktur. Berdasarkan Permen PPN No. 4/2015 pasal 3, dinyatakan bahwa sektor energi termasuk energi terbarukan
didalamnya yang dapat memanfaatkan fasilitas KPBU adalah (i) infrastruktur ketenagalistrikan antara lain: pembangkit
listrik, transmisi tenaga listrik, gardu induk, dan/atau distribusi tenaga listrik; (ii) infrastruktur minyak dan gas bumi
termasuk bioenergi, antara lain: pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau distribusi; dan (iii) infrastruktur
konservasi energi, antara lain: penerangan jalan umum, dan/atau efisiensi energi.
Tantangan dalam Pemanfaatan Skema KPBU
Tantangan dalam pemanfaatan skema KPBU, yaitu: (i) skema KPBU yang ada saat tidak sesuai untuk pembangunan
pembangkit EBT skala kecil dan menengah; (ii) skema KPBU yang saat ini berlaku mempunyai batas nilai investasi yang
cukup besar; (iii) skema dukungan pembiayaan KPBU melalui VGF dan AP belum dapat dimanfaatkan oleh pembangkit
EBT skala kecil dan menengah dengan investasi dibawah Rp100 milyar; (iv) memastikan koordinasi antara badan usaha,
Pemerintah/Pemda dan PLN untuk penetapan lokasi dan jenis pembangkit yang akan dibangun dengan dukungan
fasilitas skema KPBU, sehingga tidak terjadi overlapping dengan rencana PLN; (v) optimalisasi peran dan kapasitas fiskal
Pemda untuk mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya; dan (vi) kebijakan/regulasi sektoral yang
dapat mempengaruhi kelayakan finansial proyek yang akan dikembangkan oleh badan usaha. Mengingat besaran nilai
investasi minimal yang sangat besar sebagai syarat untuk KPBU, perlu dipertimbangkan alternatif lain dalam hal
pemberian dukungan pembiayaan. Salah satunya melalui penyediaan akses pendanaan yang murah dengan
menggunakan dana-dana yang ditujukan untuk perbaikan climate change yang berasal dari internasional. Selain itu, perlu
juga dipertimbangkan untuk menurunkan batas minimal nilai investasi KPBU lebih kecil dari Rp100 miliar khusus EBT.

5.4.3

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pemerintah memahami bahwa pembangunan daerah merupakan ujung tombak pembangunan
nasional. Hal ini diwujudkan dalam implementasi Cita Ketiga dari Nawacita, yaitu “membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia”. Percepatan pembangunan daerah ditempuh untuk menjawab berbagai
tantangan pembangunan nasional, antara lain: (1) ketimpangan layanan publik antardaerah, misalnya
dalam hal persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kota Pangkal Pinang mencapai
97,73 persen, tetapi di Kabupaten Asmat hanya sebesar 6,37 persen pada tahun 2016; (2) penurunan
tingkat kemiskinan yang cenderung melambat dalam periode 2012-2017; (3) Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang masih perlu ditingkatkan; (4) nilai Programme for International Students
Assesment (PISA) Indonesia untuk pelajaran sains masih berada pada peringkat 62 dari 72 negara
(2015); (5) ketimpangan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah yang masih tinggi; serta (6)
permasalahan malnutrisi.
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu komponen Belanja Negara yang
mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat
implementasi desentralisasi fiskal. TKDD berperan strategis dalam mempercepat pembangunan
daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (public service delivery) dan
kesejahteraan masyarakat (social welfare), serta mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Dalam
struktur Belanja Negara pada APBN, TKDD terdiri dari dua bagian besar, yaitu Transfer ke Daerah
(TKD) yang dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta Dana Desa yang diberikan
kepada desa melalui kabupaten/kota.
Sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal, alokasi belanja TKDD senantiasa meningkat setiap tahun. Dalam periode 20132017, rata-rata realisasi TKDD tercatat tumbuh sebesar 9,7 persen per tahun dan membiayai lebih
dari 70 persen belanja APBD. Pada tahun 2013 realisasi TKDD mencapai Rp513,3 triliun dan pada
tahun 2017 realisasi TKDD mencapai Rp742,0 triliun. Perkembangan TKDD periode 2013-2018 beserta
rincian jenis TKDD dijelaskan dalam Grafik 30. Dalam periode tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU)
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masih merupakan komponen TKDD terbesar sementara Dana Keistimewaan DIY, Dana Insentif
Daerah (DID), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi.
Memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tahun 2015 mulai direalisasikan
Dana Desa sebesar Rp20,8 triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp59,8 triliun pada tahun 2017.
Grafik 30 Perkembangan TKDD, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2017, realisasi TKDD mencapai Rp742,0 triliun atau 96,8 persen dari pagu APBNP 2017.
Realisasi tersebut terdiri atas TKD sebesar Rp682,2 triliun (96,6 persen) dan Dana Desa sebesar
Rp59,8 triliun (99,6 persen). Jenis TKD yang persentase realisasinya terendah adalah Dana
Perimbangan yaitu 96,4 persen (Rp654,5 triliun), sedangkan realisasi DID serta Dana Otonomi Khusus
dan Dana Keistimewaan DIY terealisasi penuh 100 persen. Belum maksimalnya realisasi Dana
Perimbangan disebabkan karena realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hanya mencapai 92,5 persen yang
terutama dipengaruhi oleh tidak tercapainya target penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan serta
realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) hanya mencapai 90,8 persen mengingat penyaluran DTK
tergantung kinerja di daerah. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2017 hanya
mencapai 99,6 persen dari pagu APBNP 2017 karena beberapa daerah tidak dapat memenuhi
kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II.
Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang sebagian besarnya ditopang melalui pendanaan
TKDD telah mendorong perbaikan pelayanan dasar publik dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Rata-rata lama sekolah secara rata-rata per provinsi telah meningkat dari 7,83 (2013)
menjadi 8,26 (2017), rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama per
provinsi meningkat dari 70,72 persen (2013) menjadi 76,32 persen (2017), rata-rata persentase
rumah tangga dengan akses sanitasi layak per provinsi meningkat dari 58,51 persen (2013) menjadi
65,75 persen (2017). Rata-rata PDRB per kapita per provinsi meningkat dari Rp42,31 juta (2013)
menjadi Rp51,84 juta (2016), rata-rata IPM per provinsi meningkat dari 67,47 (2013) menjadi 69,75
(2017), dan rata-rata tingkat kemiskinan per provinsi menurun dari 12,20 persen (2013) menjadi
10,95 persen (2017). Di sisi lain, tingkat kesenjangan masih perlu menjadi perhatian, walaupun telah
menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir. Rata-rata Rasio Gini per provinsi pada tahun 2013
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mencapai 0,38 dan tahun 2017 menjadi 0,36, serta Indeks Wiliamson kesenjangan fiskal antardaerah
pada tahun 2013 sebesar 0,742 menjadi 0,674 pada tahun 2017.
Dalam tahun 2018, kebijakan TKDD diarahkan pada penguatan kualitas pengelolaan TKDD
diantaranya adalah: (1) meningkatkan alokasi anggaran TKDD secara proporsional dan memperkuat
sinkronisasi perencanaan/penganggaran dengan alokasi belanja kementerian/ lembaga (K/L) dalam
APBN 2018; (2) mengendalikan belanja daerah melalui Dana Transfer Umum (DTU) yang diarahkan
penggunaannya sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah dan untuk
memenuhi anggaran yang bersifat mandatory; (3) memperkuat implementasi pengelolaan DTK
diantaranya melalui sinkronisasi perencanaan DAK, refocusing bidang dan menu kegiatan DAK Fisik,
dan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi, serta peningkatan
akurasi data dasar dan biaya satuan dalam pengalokasian DAK Nonfisik; (4) melakukan penguatan
alokasi DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD; serta (5) melakukan reformulasi distribusi Dana
Desa dengan prinsip pemerataan dan keadilan sekaligus melakukan penguatan Dana Desa sebagai
instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan.
Belanja TKDD dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp766,2 triliun atau meningkat Rp24,2 triliun
(3,3 persen) dibandingkan realisasi TKDD tahun 2017. Sampai dengan triwulan I tahun 2018, realisasi
TKDD telah mencapai Rp185,6 triliun atau 24,2 persen dari pagu dalam APBN 2018. Realisasi TKDD
tersebut meliputi TKD sebesar Rp175,3 triliun dan Dana Desa sebesar Rp10,3 triliun.
Realisasi TKD triwulan I - 2018 terdiri atas realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp170,1 triliun (25,1
persen), realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp2,6 triliun (12,1
persen), serta realisasi DID sebesar Rp2,7 triliun (31,8 persen). Realisasi TKD sampai dengan triwulan
I tahun 2018 lebih rendah Rp19,9 triliun (10,2 persen) dibandingkan realisasi TKD pada periode yang
sama tahun 2017. Lebih rendahnya realisasi TKD triwulan I 2018 tersebut terutama disebabkan oleh:
(1) lebih rendahnya realisasi DBH karena realisasi triwulan I 2017 menampung juga kurang bayar DBH
tahun sebelumnya, sementara pada triwulan I 2018 hanya menyalurkan realisasi DBH tahun berjalan;
(2) lebih rendahnya realisasi DAK Nonfisik karena sebagian daerah belum dapat memenuhi syarat
administrasi penyaluran DAK Nonfisik berupa laporan penyaluran dan penggunaan dana pada tahun
sebelumnya, serta terdapat jenis DAK Nonfisik baru pada tahun 2017 yang penyalurannya dilakukan
tanpa syarat; dan (3) lebih rendahnya realisasi penyaluran DID yang dikarenakan sebagian daerah
penerima DID belum melengkapi persyaratan penyaluran DID tahap I.
Sementara itu, realisasi Dana Desa hingga 31 Maret 2018 yang mencapai Rp10,3 triliun lebih baik
dibandingkan Triwulan I tahun 2017 yang belum ada realisasi. Tingginya realisasi Dana Desa Triwulan
I tahun 2018 tersebut disebabkan karena perubahan tahapan penyaluran Dana Desa tahun 2018 yang
pencairannya dimulai dari tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan
Juni sebesar 20 persen. Ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam pasal 99 ayat (2) PMK nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan tahap penyaluran Dana Desa dari sebelumnya yang
hanya 2 tahap menjadi 3 tahap penyaluran tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan program
padat karya tunai (cash for work) dan memperkuat aspek pemantauan dan evaluasi Dana Desa.
Dalam penyusunan arah kebijakan TKDD tahun 2019, telah dilakukan pemetaan sejumlah tantangan
dalam pengelolaan TKDD. Secara umum, besaran TKDD meningkat secara proporsional mengikuti
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kemampuan keuangan negara. Penyerapan TKDD masih perlu ditingkatkan secara optimal oleh
daerah yang antara lain tercermin dari masih adanya indikasi anggaran tidak produktif di daerah serta
terdapatnya dana TKDD yang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di daerah. Masih
terdapat anggaran belanja mandatory yang belum dipenuhi oleh sebagian Pemerintah daerah
(pemda), antara lain berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari DTU yang diterima dan
pengalokasian paling sedikit 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur daerah. Di sisi lain kebijakan
pengalokasian TKDD dalam tahun 2019 yang merupakan tahun pelaksanaan pemilu perlu tetap
dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Grafik 31 Realisasi TKDD Triwulan I Tahun 2017 dan 2018 (Rp Triliun)
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Secara khusus tantangan dalam pengelolaan masing-masing jenis TKDD adalah sebagai berikut.
Pengelolaan DBH masih perlu ditingkatkan terutama yang berkenaan dengan penyelesaian
kurang/lebih bayar DBH, aksesibilitas daerah terhadap sumber data perhitungan DBH, serta
mengarahkan pemanfaatan DBH earmarked untuk mendukung program Pemerintah di daerah.
Alokasi DAU yang bersifat tidak final memerlukan kejelian pemda dalam menyusun strategi
pengelolaan belanja daerah. Kegiatan DAK Fisik masih terdapat irisan dengan program yang dibiayai
oleh belanja K/L dan proposal kegiatan DAK Fisik yang diajukan pemda belum disusun sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan serta terdapat celah atau ketidaksesuaian antara alokasi DAK Fisik yang
disalurkan dengan output/outcome yang dihasilkan pemda. Pengelolaan DAK Nonfisik menghadapi
tantangan dalam hal akurasi data dasar alokasi, kualitas sumber daya manusia pengelola di daerah,
peran K/L pengampu, penggunaan teknologi informasi, serta penguatan regulasi. Pengelolaan Dana
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat belum dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga
belum memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua dan
Papua Barat. Sementara itu, tantangan implementasi Dana Desa antara lain adalah keterbatasan
fiskal Pemerintah dalam upaya untuk memenuhi Dana Desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana
TKD, upaya melaksanakan distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan, serta prioritas pemanfaatan
Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diarahkan pada upaya
untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi kesenjangan layanan publik
antardesa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal desa.
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Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, upaya penguatan kualitas implementasi
desentralisasi fiskal melalui penguatan pengelolaan TKDD tahun 2019 akan dilakukan dengan
menyelaraskan alokasi TKDD sesuai kemampuan keuangan negara yang diikuti dengan perbaikan
distribusi dan peningkatan kualitas belanja di daerah. Pengelolaan masing-masing jenis TKDD akan
dipertajam untuk meningkatkan kinerja pemda dalam menyediakan layanan dasar publik,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Di
samping itu, penguatan distribusi TKDD tahun 2019 juga ditujukan untuk mendorong daerah agar
melakukan langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam memperbaiki iklim investasi, meningkatkan
daya saing, serta menciptakan lapangan kerja yang luas di daerah.
Sejalan dengan perkembangan dan tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta strategi
penguatan kebijakan desentralisasi fiskal jangka menengah, berikut ini adalah pokok-pokok kebijakan
TKDD tahun 2019.
Pertama, meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional sesuai kemampuan keuangan negara serta
sinkronisasi program kegiatan DTK dan Dana Desa dengan program K/L. Pengalokasian TKDD yang
meningkat dibutuhkan untuk memberikan dukungan pendanaan yang memadai bagi pemda dalam
batas-batas yang terukur sesuai perkembangan kemampuan keuangan negara. Sementara
sinkronisasi DTK dan Dana Desa dengan program K/L dibutuhkan untuk meningkatkan nilai manfaat
dari pendanaan APBN.
Kedua, memperkuat implementasi kebijakan DTU dalam mendanai kewenangan desentralisasi,
dengan: (a) melakukan pengelolaan DBH secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan termasuk
penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, serta memperkuat fokus pemanfaatan DBH earmarked, yaitu
DBH Dana Reboisasi untuk mendukung program pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial,
dengan prioritas pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta DBH Cukai
Hasil Tembakau (CHT) untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional; (b) mengalokasikan
DAU sesuai kemampuan keuangan negara, mempertahankan afirmasi alokasi DAU untuk daerah
kepulauan, serta menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan
Celah Fiskal sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam
rangka penyelenggaraan pembangunan daerah; serta (c) mengarahkan penggunaan DTU untuk
belanja daerah yang produktif, yaitu untuk infrastruktur daerah minimal sebesar 25 persen dan
pemenuhan anggaran mandatory di daerah.
Ketiga, memperkuat implementasi DTK dalam mengurangi kesenjangan layanan publik, diantaranya
melalui: (a) memperkuat fokus pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan stunting),
infrastruktur daerah, dan lainnya; (b) melakukan sinkronisasi perencanaan DAK Fisik dengan belanja
K/L, refocusing bidang dan menu kegiatan DAK Fisik, afirmasi DAK Fisik untuk daerah perbatasan,
kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi; (c) meningkatkan akurasi data dan biaya satuan DAK
Nonfisik; dan (d) menyalurkan DTK berbasis kinerja output/outcome, memperkuat peran K/L
pengampu dalam pengelolaan DTK, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk
peningkatan output layanan.
Keempat, meningkatkan alokasi yang diikuti dengan penajaman kriteria penilaian DID yang lebih
mencerminkan prestasi dan kinerja daerah termasuk dalam upaya peningkatan pelayanan berusaha
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di daerah. Peningkatan alokasi DID ditujukan agar DID tetap menjadi instrumen yang efektif untuk
meningkatkan kinerja pemda dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah,
penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Boks 7 Penguatan Implementasi Kebijakan Dana Desa
Kebijakan Dana Desa yang mulai diimplementasikan tahun 2015, telah memasuki tahun keempat pada tahun 2018.
Pengalokasian Dana Desa dalam APBN yang meningkat dari Rp20,8 triliun (2015) menjadi Rp60,0 triliun (2018)
merupakan salah satu komitmen Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa.
Total alokasi Dana Desa dalam APBN selama 4 tahun telah mencapai Rp187,8 triliun yang didistribusikan kepada hampir
75 ribu desa di seluruh Indonesia. Porsi alokasi Dana Desa dalam APBN dari dan di luar dana TKD (on top) secara bertahap
terus meningkat sebagaimana amanah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa hingga mencapai 10 persen sesuai
kemampuan keuangan negara. Seiring dengan meningkatnya dana yang dikelola oleh desa, Pemerintah tetap berupaya
untuk melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Desa, penguatan kapasitas SDM pada level
desa, serta penguatan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi
prioritas pembangunan desa dari tingkat Pemerintah Pusat, pemda, kecamatan, hingga tingkat desa.
Berdasarkan evaluasi formula distribusi Dana Desa yang digunakan pada tahun 2015 – 2017 dengan rasio Alokasi Dasar
(AD): Alokasi Formula (AF) = 90:10 yang lebih menitikberatkan pemerataan, pada tahun 2018 telah dilakukan reformulasi
distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan (fairness) dengan rasio AD: Alokasi Afirmasi (AA):AF = 77:3:20. Dalam AF juga
dilakukan perubahan komposisi bobot Jumlah Penduduk (JP): Jumlah Penduduk Miskin (JPM): Luas Wilayah (LW): Indeks
Kemahalan Konstruksi (IKK)/Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang semula komposisi bobotnya 25:35:10:30 berubah
menjadi 10:50:15:25. Reformulasi distribusi Dana Desa tersebut diharapkan dapat memperbaiki pola distribusi yang lebih
berkeadilan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta mengakomodasi kebijakan afirmasi pada desa
tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Seiring dengan peningkatan alokasi
Dana Desa dalam APBN perlu dilakukan reformulasi distribusi Dana Desa dengan meningkatkan porsi AF yang lebih besar
lagi agar distribusi Dana Desa makin berkeadilan.
Sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2015-2017, Dana Desa lebih banyak dimanfaatkan untuk
pembangunan desa yang mencapai lebih dari 80 persen dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 7 persen,
sedangkan sisanya digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
Pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa perlu lebih ditingkatkan antara lain melalui
pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat desa yang dapat meningkatkan perekonomian desa serta mendorong
partisipasi aktif masyarakat desa pada program/kegiatan pembangunan desa untuk mengembangkan kemandirian dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sementara itu, Pemerintah perlu mendorong upaya optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam rangka peningkatan
perekonomian desa, antara lain melalui: (a) optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membiayai
kegiatan-kegiatan ekonomi produktif desa; (b) menciptakan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan
perdesaan (Prudes dan Prukades) yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa; serta (c) memberikan
kemudahan akses permodalan bagi masyarakat desa melalui kemitraan permodalan dengan BUMDes, Lembaga
Keuangan Mikro Desa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta. Strategi pemanfaatan Dana Desa tersebut
perlu memperhatikan potensi dan karakteristik masing-masing desa agar upaya peningkatan perekonomian desa dapat
berjalan lebih efektif.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa, menciptakan kesempatan kerja, serta
menurunkan kemiskinan dan kesenjangan, pada tahun 2018 penggunaan Dana Desa diterapkan dengan skema padat
karya tunai (cash for work) yang merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia agar Dana Desa dapat memberikan
manfaat positif langsung kepada masyarakat desa. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dana Desa diharapkan menjadi
akselerator bagi tumbuhnya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru di desa serta dapat mendorong kreatifitas dan
komitmen masyarakat desa dalam membangun desanya. Di sisi lain, juga dilakukan sinergi pengembangan desa melalui
pola kemitraan dengan dunia usaha yang diharapkan mampu mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan dan
meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana
Keistimewaan DIY terutama untuk mendorong upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan infrastruktur pelayanan publik.
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Keenam, mengalokasikan Dana Desa dalam APBN hingga 10 persen dari dan di luar dana TKD untuk
mendukung pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, keberpihakan kepada desa
tertinggal dan desa sangat tertinggal, serta pengurangan kesenjangan layanan publik antardesa. Di
sisi lain, strategi optimalisasi pemanfaatan dana desa diprioritaskan pada pembangunan dan
penguatan pemberdayaan masyarakat desa serta pengembangan potensi ekonomi desa untuk
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

5.5

Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran secara nominal terus meningkat seiring dengan kebijakan fiskal yang ekspansif
terarah dan terukur. Peningkatan pembiayaan tersebut juga merupakan dampak dari perluasan
fungsi pembiayaan yang tidak hanya semata-mata untuk menutup defisit tetapi juga digunakan
sebagai instrumen investasi untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses
terhadap pembiayaan KUMKM dan kepemilikan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) yang layak huni, serta mendorong peningkatan ekspor. Sejalan dengan kebijakan anggaran
yang masih tetap ekspansif, Pemerintah tetap fokus kepada kualitas pengelolaan pembiayaan antara
lain kualitas manajemen pengelolaan utang dan pembiayaan investasi. Hal tersebut dimaksudkan
agar pembiayaan dapat dikelola lebih efisien, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan
berbagai skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada pembiayaan nonutang
terutama pembiayaan investasi. Pemerintah menempuh berbagai kebijakan untuk mendukung
program prioritas melalui investasi kepada kepada BUMN dalam rangka mendukung pembangunan
infrastruktur. Selain itu, Pemerintah juga melakukan pembiayaan investasi kepada BLU, yang
dimaksudkan antara lain untuk melakukan pembiayaan pembebasan lahan proyek strategis nasional
dan endowment fund pendidikan. Pembiayaan utang menjadi sumber pendanaan untuk menutup
defisit dan mendukung pembiayaan investasi, dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian
(prudent), antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, menjaga komposisi utang
dalam batas yang manageable, serta mendorong efisiensi cost of borrowing. Pada sisi lain, utang
Pemerintah dikelola dengan menjaga keseimbangan makro, dan dimanfaatkan untuk kegiatan
produktif sehingga dapat mendorong produktivitas dan meminimasi risiko.
Pada periode tahun 2013-2017, pembiayaan APBN didominasi oleh pembiayaan utang dimana SBN
merupakan kontributor terbesar dari total pembiayaan utang, diikuti oleh pinjaman luar negeri
sebesar 0,9 persen dan pinjaman dalam negeri sebesar 0,6 persen. Sementara itu, pembiayaan
nonutang didominasi pembiayaan investasi diikuti oleh pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan
dan pembiayaan lainnya.
Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 telah mencapai Rp149,8
triliun atau 46 persen dari APBN 2018. Realisasi pembiayaan tersebut hampir seluruhnya bersumber
dari pembiayaan utang sebesar Rp148,2 triliun. Realisasi triwulan 1 2018 lebih rendah jika
dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2017 yang mencapai 47,7 persen dari
rencana APBN 2017. Realisasi pembiayaan triwulan I tahun 2018 tersebut menghasilkan SiLPA
periode berjalan sebesar Rp64,2 triliun.
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Grafik 32 Perkembangan Pembiayaan, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)
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Dalam pelaksanaan APBN 2018, Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjaga dan mengendalikan
defisit dalam batas aman dan mengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability) dalam batas
toleransi, sehingga keberlanjutan fiskal dapat dijaga. Secara umum arah kebijakan fiskal yang
ditempuh oleh Pemerintah masih ekspansif yang terarah dan terukur untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, mendukung kegiatan produktif guna
meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, serta tetap diikuti dengan pengelolaan kebijakan
fiskal yang sehat dan berkesinambungan melalui pengendalian defisit dan rasio utang serta
mendorong keseimbangan primer menuju positif.
Grafik 33 Realisasi Pembiayaan, Triwulan I 2018 (Rp Triliun)
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Mencermati perkembangan pembiayaan 2013-2018, kebijakan pembiayaan ke depan perlu didorong
agar mampu mendukung pencapaian target secara optimal namun dengan risiko yang terkendali
sehingga tetap dapat menjaga terwujudnya pembiayaan yang efisien, produktif dan keberlanjutan.
Secara umum tantangan pembiayaan 2019 adalah (i) mendorong produktivitas pemanfaatan
pembiayaan yang bersumber dari utang utamanya untuk mendukung pembiayaan investasi dan
kegiatan produktif (aspek produktivitas), (ii) menjaga keseimbangan sumber pembiayaan dalam
rangka mitigasi risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi (aspek keseimbangan), (iii)
mendorong efisiensi dalam pengadaan utang antara lain efisiensi biaya utang (aspek efisiensi), (iv)
mengendalikan risiko dengan menjaga aspek kehati-hatian dalam pengelolaan utang (aspek prudent),
dan (v) mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan
infrastruktur antara lain dengan memberdayakan peran swasta, BUMN dan BLU.
Secara umum kebijakan pembiayaan tahun 2019 diarahkan untuk: (1) mengendalikan risiko utang
terhadap PDB dalam batas manageable berkisar 28,8-29,2 persen terhadap PDB, (2) memanfaatkan
utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi, (3) menggunakan SAL
untuk mendukung pencapaian target pembangunan dan sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi
ketidakpastian, (4) mengembangkan pembiayan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi
pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, kewajiban penjaminan (antara
lain: untuk pinjaman langsung (direct lending), dan peningkatan akses pembiayaan KUMKM (5)
mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan
internasional, (6) mendukung peningkatan ekspor melalui program National Interest Account (NIA),
(7) meningkatkan efektivitas peran BUMN sebaga agen pembangunan untuk akselerasi
pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan standar penilaian kelayakan untuk pemberian
PMN kepada BUMN, (8) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada
masyarakat secara lebih luas, (9) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan
pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM, (10) mendukung program penyediaan
kebutuhan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR, serta (11) Penguatan peran
LPDP sebagai sovereign wealth fund (SWF) pendidikan dengan mendorong penajaman dan perluasan
program layanan serta penguatan manajemen investasi.
5.5.1

Pembiayaan Utang

Dalam kerangka pengelolaan fiskal yang prudent, Pemerintah tetap berupaya mengendalikan rasio
utang dalam batas yang terkendali. Rasio utang terhadap PDB dalam lima tahun terakhir relatif
terjaga di bawah 30 persen, jauh di bawah batas yang diperbolehkan undang-undang yakni 60 persen
terhadap PDB. Pada tahun 2019, utang masih akan menjadi sumber utama dalam menutup defisit
anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan nonutang. Utang akan dimanfaatkan untuk
sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam jangka panjang.
Pengadaan utang akan diprioritaskan dari sumber-sumber dalam negeri terutama melalui penerbitan
SBN dalam mata uang Rupiah. Hal itu dilakukan untuk mendorong pengembangan instrumen dan
perluasan basis investor dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan sekaligus mengurangi
risiko-risiko yang melekat pada utang yang bersumber dari luar negeri. Pengembangan instrumen dan
perluasan basis investor tersebut akan dilakukan antara lain melalui, (i) pengembangan metode
pemasaran SBN ritel melalui mekanisme daring (online), (ii) pengembangan struktur akad SBSN untuk
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mengakomodasi diversifikasi underlying assets, serta (iii) penguatan koordinasi dengan Bank
Indonesia, OJK dan instansi terkait dalam rangka pendalaman dan pengembangan pasar SBN.
Grafik 34 Perkembangan Utang Pemerintah Tahun 2013-2019
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Pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal.
Pengadaan utang untuk membiayai APBN tahun 2019 akan tetap mendukung upaya efisiensi biaya
dengan memperhatikan level risiko yang terkendali dengan pemilihan instrumen, tenor dan waktu
(timing) pengadaan utang yang optimal. Risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga dapat dikendalikan
melalui penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (hard currency) dan penerbitan SBN dengan
tingkat bunga tetap dengan tetap memperhatikan arah perkembangan pasar. Secara khusus, dalam
kerangka fleksibilitas pembiayaan dan antisipasi risiko ketidaktersediaan instrumen utang,
Pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman tunai sebagai alternatif penerbitan SBN.
Sementara itu, terhadap stok utang (legacy debt) yang merupakan akumulasi utang dari tahun-tahun
sebelumnya, Pemerintah akan melanjutkan upaya-upaya pengelolaan portofolio utang melalui debt
switch dan buyback serta memulai pemanfaatan instrumen lindung nilai (hedging).
Untuk mendukung peran pembiayaan utang dalam kerangka stabilitas pasar keuangan, Pemerintah
akan memperluas cakupan partisipan Bond Stabilization Framework (BSF) sehingga dana cadangan
BSF menjadi lebih besar serta menyiapkan regulasi pelaksanaan transaksi bilateral buyback dengan
LPS. Selain itu dalam mendukung tujuan makro ekonomi yang lebih luas, pengelolaan utang secara
aktif juga terus dilakukan dalam kerangka sovereign ALM untuk memitigasi risiko likuiditas dan
solvabilitas fiskal sekaligus mendukung keselarasan kebijakan fiskal dan moneter.
Sejalan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan utang pada tahun 2019 antara lain: (i)
mengedepankan aspek kehati-hatian dengan pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar
28,8-29,2 persen PDB dan menjaga kerentanan fiskal dalam batas toleransi, (ii) mendorong
pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (iii) mendorong efisiensi biaya utang, (iv) menjaga
keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang dalam batas manageable; dan (v) menjaga
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solvabilitas dengan mendorong dalam pengadaan utang sesuai kemampuan membayar dan
kemampuan mengeksekusi.
5.5.2

Pembiayaan Investasi

Peningkatan pembiayaan investasi merupakan strategi yang ditempuh Pemerintah agar
pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian target pembangunan lebih efisien dan
mempunyai daya leverage sehingga dapat mengakselerasi pencapaian program pembangunan. Pada
tahun 2019, Pemerintah akan tetap akan mendorong pencapaian target-target pembangunan melalui
pembiayaan investasi dengan mengarahkan alokasi pembiayaan investasi berkisar 0,2-0,4 persen
PDB. Pembiayaan investasi terdiri dari (i) investasi kepada BUMN, (ii) investasi kepada
Lembaga/Badan Lainnya, (iii) investasi kepada BLU, dan (iv) investasi kepada Organisasi/Lembaga
Keuangan/Badan Usaha Internasional.
(i) Investasi kepada BUMN. Pemerintah melakukan investasi untuk mendukung pembiayaan
pembangunan infrastruktur melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Investasi
kepada BUMN dilakukan Pemerintah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial,
dan/atau manfaat lainnya melalui BUMN. Secara umum, terdapat empat sasaran utama PMN
kepada BUMN. Pertama, BUMN yang melaksanakan penugasan/kebijakan Pemerintah dalam
rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kedua,
mempertahankan porsi kepemilikan Pemerintah pada BUMN. Ketiga, peningkatan kapasitas
usaha BUMN dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara. Keempat,
meningkatkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi. Alokasi investasi kepada BUMN
tahun 2019 diprioritaskan untuk penyelesaian proyek-proyek prioritas Pemerintah.
(ii) Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya. Pemerintah memberikan dukungan kepada
lembaga/badan lainnya untuk melakukan peningkatan kapasitas seperti Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah yang
mempunyai mandat khusus untuk menyediakan pembiayaan dalam rangka mendukung program
ekspor nasional dan pengembangan beberapa daerah menjadi tujuan pariwisata mancanegara.
(iii) Investasi kepada BLU. Investasi Pemerintah kepada BLU diarahkan untuk mendukung program
prioritas Pemerintah, antara lain:
-

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) selaku pengelola DPPN menginvestasikan dana pada berbagai instrumen untuk
mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (expected return). Pada tahun 2019, Pemerintah
mendorong penguatan peran LPDP baik selaku fiscal tool maupun sovereign wealth fund
(SWF) pendidikan. Strategi ini bertujuan untuk terus mengembangkan dana abadi pendidikan
melalui investasi jangka panjang agar memperoleh tingkat pengembalian yang optimal yang
selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi pengembangan pendidikan antar generasi.
Dalam kerangka penguatan sebagai fiscal tool, LPDP harus melakukan beberapa langkah
sebagai berikut. Pertama, perluasan program melalui peningkatan porsi program afirmasi
tersebut bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan, sinergi dengan
program bidik misi dan pemberdayaan, pelatihan keterampilan (vokasional), serta
pengarusutamaan gender. Kedua, penajaman program layanan agar bersinergi dengan
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program K/L terkait. Ketiga, dapat berfungsi sebagai fiscal buffer untuk ikut berkontribusi
dalam merespon ketidakpastian perekonomian. Keempat, rehabilitasi dan renovasi sekolah
di daerah remote area yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan K/L terkait.
Sementara itu untuk memperkuat peran LPDP sebagai SWF Pendidikan antara lain dapat
ditempuh dengan pertama, penguatan kelembagaan dan regulasi untuk meningkatkan
fleksibilitas. Kedua, peningkatan dana kelolaan, baik yang bersumber dari APBN maupun non
APBN. Ketiga, mendorong perbaikan manajemen investasi untuk peningkatan return dalam
rangka optimalisasi pengembangan dana pendidikan untuk memenuhi aspek keadilan antar
generasi.
-

-

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada tahun 2019, Pemerintah
direncanakan masih akan mengalokasikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat
khususnya MBR. Pemerintah juga akan mendukung Lembaga Pembiayaan lainnya untuk
melakukan sekuritisasi KPR FLPP sehingga dapat memberikan alternatif pendanaan jangka
panjang bagi bank pelaksana. Diharapkan dengan kolaborasi antara BLU PPDPP dengan
Lembaga Pembiayaan tersebut dapat menurunkan proporsi pembiayaan Pemerintah dalam
skema pembiayaan FLPP. Selain program FLPP, mulai tahun 2019 diharapkan BP Tapera juga
dapat berperan bersama-sama dengan BLU FLPP untuk pembiayaan perumahan bagi MBR.
Namun demikian, mengingat BP Tapera baru beroperasi, maka skema bantuan dalam bentuk
FLPP dan skema bantuan Pemerintah lainnya masih diperlukan untuk menjaga sustainability
program satu juta rumah. Dengan demikian, diharapkan melalui pemanfaatan Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera) dan FLPP cakupan MBR yang akan mendapatkan fasilitas
pembiayaan perumahan semakin banyak.
Investasi melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Salah satu komponen investasi
Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur adalah investasi dalam bentuk pengadaan tanah
(land acquisition). Land acquisition merupakan fase yang sangat kritis dalam penyediaan
infrastruktur secara keseluruhan karena menentukan keberhasilan proyek baik dari
perspektif waktu maupun output. Tidak seperti bentuk investasi lain yang memiliki
benchmark yang jelas, investasi dalam bentuk tanah memiliki karakteristik tersendiri dalam
pengakuisisiannya. Tarik menarik antara demand Pemerintah dan supply masyarakat
memiliki dimensi yang unik karena tanah sebagai instrumen investasi memiliki atribut scarcity
(kelangkaan) sehingga masyarakat selaku pihak penyedia instrumen memiliki posisi tawar
yang lebih tinggi.
Pemerintah membentuk LMAN sebagai special mission vehicle dalam pendanaan uang ganti
kerugian tersebut dengan lingkup penugasan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pemilihan vehicle BLU ini
ditujukan untuk mengatasi permasalahan terkait tahun anggaran yang selalu menjadi isu
pelaksanaan anggaran pada satker non BLU. Penugasan kepada LMAN kemudian dituangkan
lebih lanjut dalam Perpres Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional.
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Penggunaan dana badan usaha, yang berdasarkan perjanjian mendapatkan kuasa untuk
bertindak atas nama Pemerintah, juga telah diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang
telah diubah melalui Perpres 58/2017 tersebut. Pada Perpres 58/2017 dan Perpres 102/2016
tersebut, juga telah diatur bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengganti dana badan
usaha yang telah digunakan dalam pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah
dengan dapat memberikan nilai tambah berupa pengembalian investasi. Alokasi anggaran
pembiayaan investasi pada LMAN diproyeksikan untuk mengganti dana badan usaha
tersebut dengan disertai adanya pengembalian investasi berupa cost of fund sebesar Bank
Indonesia 7 days repo rate. Dari perspektif percepatan pelaksanaan proyek, skema
pendanaan melalui LMAN tercatat cukup memberikan percepatan pada pengadaan tanah
untuk proyek jalan tol.
-

Investasi melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Pada tahun 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi PIP sebagai
koordinator pendanaan (coordinated fund) melalui program KUR dengan skema khusus
(tailor made) untuk pembiayaan UMKM Ultramikro. Revitalisasi PIP fokus pada
pengembangan UMKM Ultramikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan
yang mudah dan murah bagi usaha Ultramikro, menambah jumlah wirausaha yang
terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan nilai keekonomian
debitur. Untuk itu pada tahun 2017 yang merupakan tahun piloting, Pemerintah
mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun dengan realisasi pelaku usaha ultra mikro yang
dibiayai adalah sebanyak 307.032.
Pada tahun 2018 dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp2,5 triliun jumlah UMKM yang
ditargetkan terfasilitasi pembiayaan Ultramikro sebanyak 500.000 pelaku usaha mikro
terlayani dan sisanya sebanyak 1.200.000 debitur di tahun 2019 dapat terlayani sehingga
secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 2.000.000 pelaku usaha mikro
telah terfasilitasi. Dana bergulir yang dialokasikan Pemerintah nantinya disalurkan PIP selaku
koordinator pendanaan kepada pelaku usaha Ultramikro melalui kerja sama dengan lembaga
penyaluran (LKBB, BLU Pengelola Dana/BLUD Pengelola Dana, atau Koperasi).
Pada tahun 2019, skema penyaluran pembiayaan Ultramikro masih tetap akan menggunakan
skema dana bergulir. Dengan skema ini dana APBN yang dialokasikan Pemerintah akan terus
berputar sehingga tidak ada dana Pemerintah yang hilang, bahkan akan terus bertambah.
Untuk meminimalisasi risiko, PIP menggunakan konsep penjaminan piutang lancar dari
penyalur tetapi tanpa disertai pengalihan hak tagih piutang yang dijaminkan tersebut
(fiducia). Hak tagih dimaksud tetap berada pada penyalur, PIP hanya mendapatkan hak
prioritas utama untuk mengeksekusi piutang tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh
lembaga penyalur.
Di samping itu dalam rangka memenuhi target pembiayaan pelaku usaha mikro sekaligus
menyediakan alternatif pendanaan, PIP dapat melakukan leveraging dana melalui kerjasama
dengan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme
kerjasama pendanaan secara langsung dilakukan melalui sharing pendanaan antara PIP
dengan Pemerintah daerah dan LKBB Premium. Sedangkan, mekanisme kerjasama

137

pendanaan tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan mekanisme pasar modal,
perbankan maupun instrumen lainnya.
- Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
Peningkatan peran Indonesia sebagai negara pemberi bantuan (provider country) semakin
mendorong pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kerja sama pembangunan
internasional yang tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Untuk mendukung upaya
tersebut, pemerintah melakukan integrasi pengelolaan dana dalam rangka kerja sama
pembangunan internasional melalui pembentukan dana abadi. Pengelolaan atas dana
tersebut dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana khusus yang menangani
pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional. Dana kerja sama pembangunan
internasional ditujukan untuk menjamin keberlangsungan program kerja sama
pembangunan internasional sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam pengurangan
kemiskinan global, misi kemanusiaan, dan pelaksanaan politik luar negeri. Selain itu, dana
kerja sama pembangunan internasional juga ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi
nasional melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam kerja sama pembangunan
internasional sehingga dapat meningkatkan investasi dan perdagangan, khususnya dengan
negara-negara mitra nontradisional Pemerintah.
(iv) Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan/Badan Usaha Internasional. Alokasi PMN
untuk organisasi, LKI, dan badan usaha lain ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia
sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara
(voting rights). Keanggotaan Indonesia tersebut untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi
kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan
memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2019 adalah:
(i) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur antara lain melalui pembiayaan investasi,
kewajiban penjaminan dan pembiayaan kreatif, (ii) meningkatkan akses pembiayaan usaha ultra
mikro, mikro, kecil dan menengah, (iii) meningkatkan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang lebih tepat sasaran dengan harga terjangkau
serta layak huni, melalui sinkronisasi, sinergi dan/atau integrasi skema pembiayaan, (iv)
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penguatan peran Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) pendidikan dengan perluasan program
layanan (peningkatan beasiswa afirmasi dan vokasional) serta penguatan manajemen investasi, (v)
memenuhi kewajiban negara sebagai anggota Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan
Usaha Internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi,
(vi) mendorong peningkatan ekspor melalui program National Interest Account (NIA), (vii)
mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan
dalam prioritas pembangunan nasional, (viii) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi
Pemerintah dalam mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan dalam rangka penciptaan nilai
untuk kemandirian ekonomi nasional, peningkatan ekspor nasional, dan (ix) penguatan sektor
keuangan melalui sinergi BUMN, serta mendukung pembangunan infrastruktur dengan
mempertimbangkan kemampuan delivering proyek infrastruktur dan leveraging proyek.
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5.5.3

Pemberian Pinjaman

Dalam rangka pemberian pinjaman, strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk tahun 2019,
adalah: 1) penyaluran pinjaman diutamakan untuk kegiatan produktif, diantaranya pinjaman
kegiatan dan penerbitan sukuk berbasis proyek, 2) pemberian kepada BUMN/Pemda dilakukan
secara lebih selektif terutama untuk prmbangunan infrastruktur dan sektor energi, 3) memperbaiki
tingkat kesiapan kegiatan yang akan dibiayai oleh pinjaman, serta 4) meningkatkan fungsi monitoring
dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan jadwal yang
direncanakan.
5.5.4

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah
akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemda, BUMN, dan
BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai
perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.
Dalam rangka memberikan penjaminan, strategi yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2019 adalah:
(i) mendukung pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana transportasi, jalan, sumber
daya air dan irigasi, air bersih, kesehatan, pendidikan, permukiman, sanitasi, telekomunikasi dan
informatika, infrastruktur kawasan dan infrastruktur energi, dan (ii) melaksanakan pengelolaan risiko
penjaminan Pemerintah antara lain dengan penerapan prinsip-prinsip umum penjaminan, penetapan
batas maksimal penjaminan, penerbitan benchmark pinjaman, pemantauan perkembangan proyek,
pemantauan risiko kredit, pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dan
pengelolaan dana cadangan penjaminan.
5.5.5

Pembiayaan Lainnya

Dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan lainnya, strategi yang akan dilakukan Pemerintah
tahun 2019 adalah sebagai berikut: (i) menggunakan SAL untuk mendukung pencapaian target
pembangunan dan sebagai bantalan fiskal (fiscal buffer) untuk mengantisipasi ketidakpastian dan (ii)
mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi
peningkatan penerimaan hasil pengelolaan aset. Untuk mengoptimalkan aset negara bagi
penerimaan negara, Pemerintah akan mengupayakannya melalui terwujudnya pengelolaan aset yang
optimal (efektif, efisien, dan generating revenue) yang dilakukan secara profesional, yang dapat
diperoleh antara lain melalui penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN dan
penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Melalui pengelolaan
yang semakin baik, target penerimaan pembiayaan dari hasil pengelolaan aset diharapkan mampu
mengurangi beban pembiayaan utang.
5.5.6

Pembiayaan Kreatif (Creative Financing)

Pembangunan infrastruktur saat ini telah menjadi agenda prioritas nasional. Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa kebutuhan
pendanaan infrastruktur yang meliputi pembangunan sektor transportasi, energi, telekomunikasi,
sumber daya air, dan permukiman adalah sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan
yang dapat dipenuhi oleh APBN dan APBD hanya mencakup Rp1.978,6 triliun (41,25 persen), BUMN
sebesar Rp1.066,2 triliun (22,23 persen), dan swasta sebesar Rp1.751,6 triliun (36,52 persen). Untuk
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itu diperlukan usaha-usaha pembiayaan kreatif untuk menggali sumber-sumber nontradisional di luar
APBN dan APBD untuk memastikan bahwa pendanaan dari swasta dan BUMN sebagaimana di atas
dapat dilakukan.
Grafik 35 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 (Rp Triliun)
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Dalam pelaksanaannya, pembiayaan kreatif dilakukan melalui beberapa cara, yakni:
1.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Secara formal, kebijakan KPBU tertuang dalam Perpres nomor 38 tahun 2015 dan beberapa aturanaturan operasional lain yang berada di level peraturan menteri dan atau peraturan kepala lembaga.
Pengelolaan KPBU didasarkan pada prinsip dan kriteria sebagai berikut:
a. Sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional dan/atau daerah
b. Menarik bagi swasta dikarenakan adanya:
 kepastian pendapatan (revenue stream)
 kejelasan ruang lingkup kerja sama
 pembagian risiko (alokasi risiko yang optimal)
c. Sesuai dengan kemampuan pembayaran Pemerintah (skema AP) dan/atau terjangkau bagi
pengguna layanan
d. Berpotensi memberikan efisiensi bagi Pemerintah (Value for Money (VfM) Concept).
Untuk mendorong terlaksanakanya skema KPBU, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan
memperkenalkan beberapa kebijakan baru termasuk beberapa instrumen keuangan seperti:
a. Penjaminan Pemerintah untuk Proyek KPBU
Penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU merupakan pemberian jaminan atas kewajiban
finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur
sesuai alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU yang menjadi tanggung jawab PJPK.
Tujuan pemberian jaminan yaitu:
1. Mendukung kesuksesan perolehan pembiayaan serta potensi perbaikan tenor, bunga, atau
syarat pembiayaan.
2. Menjamin kinerja PJPK selaku mitra badan usaha dalam perjanjian KPBU.
3. Meningkatkan keyakinan serta memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dan
perbankan.
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b. Fasilitas Penyiapan Proyek (Project Development Facility/PDF)
Pelaksanaan Fasilitas PDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015
tentang Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (PMK 265/2015).
Berdasarkan PMK 265/2015, Pelaksanaan Fasilitas PDF bersumber dari APBN dialokasikan dalam
BA BUN dan dicatat sebagai belanja kontribusi fasilitas penyiapan proyek. Dalam pelaksanaannya,
Fasilitas PDF mempunyai dua lingkup kegiatan dalam rangka mendukung percepatan penyediaan
infrastruktur yang dilakukan melalui skema KPBU yaitu Penyiapan Proyek dan Pendampingan
Transaksi. Lingkup Penyiapan Proyek utamanya menghasilkan output berupa kajian prastudi
kelayakan beserta semua dokumen pendukung lain termasuk perizinan, dokumen legal dan
peraturan yang diperlukan. Sedangkan lingkup Pendampingan Transaksi mempunyai kegiatan
yang utamanya mendampingi dalam proses transaksi hingga tercapainya perolehan pembiayaan
dengan output berupa beberapa dokumen legal yang telah ditandatangani.
Hubungan kontraktual dalam skema Fasilitas PDF dengan penugasan BUMN dapat dilihat pada
gambar berikut.
Gambar 7 Skema Fasilitas PDF Melalui Penugasan BUMN
Badan Usaha

APBN

Kesepakatan Induk
Anggaran
PDF

Menteri Keuangan c.q
DJPPR

PJPK

Perjanjian Penugasan
Perjanjian Fasilitas
BUMN

Pengadaan Konsultan:
Teknis, Hukum, dan
Keuangan

Manajemen
Fasilitasi Proyek

Alur Dana PDF
Alur Kontraktual

Sumber: Kementerian Keuangan

Besarnya komitmen Kementerian Keuangan dalam menyediakan dan membiayai Fasilitas PDF
yang terstruktur dan tertata menunjukkan bahwa Fasilitas PDF mempunyai peranan penting bagi
PJPK dan juga bagi Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, yaitu sebagai instrumen
mitigasi risiko dan standarisasi proses optimalisasi Dukungan Pemerintah.
c. Dana Dukungan Kelayakan Proyek (Viability Gap Fund/VGF)
Proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU harus memenuhi kelayakan
secara ekonomi maupun secara finansial sehingga private sector akan tertarik. Permasalahan di
Indonesia adalah dari total Proyek KPBU yang direncanakan, hanya sekitar 10 persen yang sudah
layak secara finansial, sementara selebihnya memiliki kelayakan finansial yang marjinal. VGF
merupakan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial berupa
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kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada Proyek Kerja Sama yang sudah
memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial.
Gambar 8 Ilustrasi Tujuan Pemberian VGF

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemberian VGF terhadap Proyek Kerja Sama dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif
lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Hal ini bertujuan untuk:
i. Meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama melalui Penurunan project cost dan
meningkatkan rate of return project sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan
Usaha pada Proyek Kerja Sama
ii. Meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada
Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan
iii. Mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau
oleh masyarakat
VGF merupakan Belanja Negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama
dan diberikan atas porsi tertentu yang tidak mendominasi dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek
Kerja Sama namun tidak termasuk biaya terkait pengadaan tanah dan insentif perpajakan.
Kriteria proyek yang dapat diberikan VGF:
1. Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan
finansial;
2. Proyek Kerja Sama menerapkan prinsip pengguna membayar (user pay principle);
3. Total biaya investasi Proyek Kerja Sama paling kurang senilai Rp100 miliar Rupiah;
4. Badan Usaha ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui proses
lelang yang terbuka dan kompetitif;
5. Terdapat skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK
pada akhir periode kerja sama;
6. Dukungan Kelayakan diberikan kepada Proyek Kerja Sama dalam hal:
a) Telah disusun prastudi kelayakan yang komprehensif;
b) Prastudi kelayakan mencantumkan pembagian risiko yang optimal;
c) Prastudi kelayakan menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan,
dan sosial; dan
d) Prastudi kelayakan menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial
dengan diberikan Dukungan Kelayakan.
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Instrumen-instrumen tersebut dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan skema KPBU terutama
dari sisi-sisi yang diidentifikasi menjadi permasalahan yang menjadi kendala pada pengalaman tahuntahun sebelumnya.
Tabel 10 Daftar Proyek KPBU yang Perjanjiannya telah Ditandatangani
No.

Nama Proyek

Nilai Proyek
(Rp Triliun)

Dukungan Fiskal dari Kementerian Keuangan

1.

PLTU Batang 2x100MW

40

Penjaminan dari Kemenkeu dan PT PII

2.

Proyek SPAM Umbulan, Jawa Timur

2,1

PDF, VGF and Penjaminan PT PII

3.

Proyek SPAM Bandar Lampung, Lampung

1,1

PDF, VGF and Penjaminan PT PII

4.

Proyek Palapa Ring Barat

1,28

PDF, Penjaminan PT PII

5.

Proyek Palapa Ring Tengah

1,38

PDF, Penjaminan PT PII

6.

Proyek Palapa Ring Timur

5,13

PDF, Penjaminan PT PII

7.

Jalan Tol Batang-Semarang

11

Penjaminan PT PII

8.

Jalan Tol Manado – Bitung

5,1

Penjaminan PT PII

9.

Jalan Tol Balikpapan – Samarinda

9,9

Penjaminan PT PII

10.

Jalan Tol Pandaan – Malang

5,9

Penjaminan PT PII

11.

Jalan Tol Serpong—Balaraja

6

Penjaminan PT PII

12.

Jalan Tol Jakarta-Cikampek (elevated)

16

Penjaminan Bersama dari Kemenkeu dan PT PII

13.

Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar

12,2

Penjaminan Bersama dari Kemenkeu dan PT PII

14.

Jalan Tol Serang-Panimbang

5,33

Penjaminan Bersama dari Kemenkeu dan PT PII

15.

Jalan Tol Cileunyi Sumedang-Dawuan

8,21

Penjaminan Bersama dari Kemenkeu dan PT PII

16.

Jalan Tol Cikampek II Selatan

12,56

Penjaminan Bersama dari Kemenkeu dan PT PII

17.

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi

23

Penjaminan Bersama dari Kemenkeu dan PT PII

18.

Pengelolaan Sampah Nambo, Jawa Barat

0,59

-

Sumber: Kementerian Keuangan

Dukungan dan fasilitas fiskal di atas dikelola dan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan BUMN
yang berada di bawah Kementerian Keuangan seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pada pelaksanaannya terbukti bahwa dukungan dan
fasilitas fiskal yang dikelola oleh Kementerian Keuangan tersebut bisa menjadi pendorong (enabler)
dari transaksi KPBU dengan ditunjukkannya beberapa proyek KPBU yang telah berhasil mendapatkan
investor dari swasta. Sampai dengan tahun 2017, pelaksanaan skema ini telah berhasil menarik dana
investasi swasta sekitar Rp167 triliun dengan ditandatanganinya 18 kontrak KPBU pada sektor
penyediaan air minum, ketenagalistrikan, jalan tol, telekomunikasi, dan pengelolaan sampah.
Mayoritas dari proyek-proyek KPBU tersebut mendapatkan fasilitas dan dukungan fiskal dari
Pemerintah.
Untuk seterusnya, diharapkan penggunaan skema KPBU akan terus meningkat sehingga dapat
memenuhi target pembangunan infrastruktur baik untuk infrastruktur ekonomi maupun untuk
infrastruktur sosial. Terkait dengan hal tersebut berikut daftar beberapa proyek kerja sama yang
sedang disiapkan baik dalam tahap identifikasi, perencanaan dan penyiapan maupun yang sedang
ditransaksikan.
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Tabel 11 Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2018-2019
No.

Perkiraan Nilai
Proyek (Rp Triliun)

Nama Proyek

Status

1.

SPAM Semarang Barat

0,458

Penyusunan Final Business Case

2.

Pengelolaan Sampah Legok Nangka, Jawa Barat

0,58

Penyusunan Final Business Case

3.

Proyek SPAM Pekanbaru, Riau

0,48

Penyusunan Final Business Case

4.

RSUD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

0,25

Penyusunan Final Business Case

5.

Jalan Tol Jembatan Suramadu

0,32

Penyusunan Final Business Case

6.

RS. Pendidikan Universitas Sam Ratulangi

0,387

Penyusunan Final Business Case

7.

RS. Pirngadi, Medan, Sumatera Utara

0,176

Penyusunan Final Business Case

8.

Transportasi Kota Medan

15

Penyusunan Final Business Case

Sumber: Kementerian Keuangan

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP)
Sesuai dengan Perpres 38 tahun 2015, KPBU di Indonesia bisa dilaksanakan dengan beberapa skema
pengembalian investasi atau pembayaran. Dalam hal ini proyek KPBU bisa dilaksanakan dengan
menggunakan pembayaran oleh Pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan (availability
payment) atau pembayaran dari pengguna berdasarkan pada pungutan atas pemakaian layanan (user
charge). Skema user charge berdasarkan pembayaran langsung oleh pemakai merupakan skema
KPBU yang tradisional yang selama ini sudah banyak dilakukan di sektor seperti jalan tol. Sedangkan
skema ketersediaan layanan (availability payment) merupakan skema yang relatif baru dipakai.
Secara spesifik skema AP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK No.
260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam
Penyediaan Infrastruktur. Untuk proyek KPBU AP daerah juga telah diatur dalam Permendagri No. 96
Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka KPBU di Daerah.
Keunggulan Skema AP dari Pengadaan Konvensional yaitu:
1. Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi proyek infrastruktur yang besar di tahap
awal sehingga dana APBN yang terbatas dapat dialokasikan untuk hal lain dengan skala prioritas
yang lebih tinggi.
2. Risiko-risiko terkait konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang sebelumnya ditanggung
Pemerintah dialihkan ke Badan Usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya.
3. Biaya keseluruhan siklus hidup proyek (project life cycle cost) menjadi lebih rendah dibandingkan
pola konvensional sehingga penyediaan infrastruktur menjadi lebih efisien dalam jangka panjang.
4. Pemerintah dapat memberikan kepastian pengembalian investasi kepada Badan Usaha dan
Badan usaha tidak menanggung risiko permintaan atau demand risk.
5. Bagi masyarakat sebagai pengguna, akan mendapatkan layanan dengan kualitas yang lebih baik.
Skema KPBU AP telah diterapkan pada proyek KPBU Palapa Ring, paket barat (dengan nilai Rp1,28
triliun), paket tengah (Rp1,38 triliun) maupun paket timur (Rp5,13 triliun). Proyek Palapa Ring
merupakan proyek pembangunan jaringan backbone informasi dengan menggunakan serat fiber
optic dengan Kementerian Kominfo sebagai PPJPK. Dalam proyek ini Pemerintah memberikan
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dukungan berupa fasilitas penyiapan proyek AP sedangkan penjaminan diberikan oleh PT. PII. Proyekproyek tersebut telah sukses mencapai financial close pada tahun 2016 dan 2017 dan diharapkan
dapat dioperasikan di tahun 2018. Hal ini telah membuktikan bahwa proyek dengan skema KPBU AP
dapat diimplementasikan dan mendapatkan pembiayaan serta memulai konstruksi dalam waktu yang
relatif singkat sejak dimulai pada tahap penyiapan proyek KPBU.
Gambar 9 Perbedaan Pengadaan Konvensional dengan Penggunaan Skema AP

Sumber: Kementerian Keuangan

Analisis pada proyek Palapa Ring yang dilakukan dengan membandingkan antara pengadaan melalui
skema tradisional APBN dan skema KPBU AP menunjukkan bahwa dengan skema KPBU AP bisa
menghemat sekitar 20 persen dari yang seharusnya dikeluarkan melalui skema pengadaan
konvensional.
Skema ini juga memungkinkan Pemerintah untuk mendapatkan layanan infrastruktur dengan
melakukan pembayaran secara berkala atas biaya konstruksi maupun operasional dan pemeliharaan
selama masa kontrak kerja sama. Pembayaran dari Pemerintah kepada pihak swasta dimulai setelah
terdapat layanan infrastruktur yang diterima oleh Pemerintah ataupun masyarakat. Dengan skema
KPBU-AP ini, diharapkan beban pembangunan infrastruktur dapat dikelola lebih baik dan dana yang
tersedia dapat menghasilkan lebih banyak layanan infrastruktur yang dinikmati masyarakat. Selain
itu, pengunaan skema KPBU-AP ini diharapkan dapat menjadi alternatif skema pembiayaan, di mana
proyek infrastruktur tetap dijalankan sesuai rencana, namun tidak membebani APBN dalam satu
periode tertentu.
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Tindak lanjut atas rekomendasi implementasi skema KPBU-AP menjadi alternatif pembiayaan baru
yang melembaga bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur adalah dengan melakukan
implementasi KPBU-AP pembiayaan infrastruktur yang sebelumnya secara tradisional dibiayai dan
dilaksanakan dengan APBN. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan memposisikan K/L sebagai
penanggungjawab proyek kerja sama yang akan mulai dilakukan pada tahun 2018 dengan 2 pilot
project yaitu proyek preservasi jalan lintas timur Sumatera dan pembangunan jalan trans Papua,
dalam hal ini yang bertindak sebagai PJPK adalah Kementerian PUPR. Sampai dengan saat ini, telah
dilakukan penyusunan kajian perhitungan Value for Money (VfM) atas kedua proyek tersebut dan
penyampaian rekomendasi kepada Menteri Keuangan atas hasil penyusunan VfM Pilot Project 2018.
Dalam rangka implementasi skema KPBU-AP menjadi alternatif baru pembiayaan pembangunan
infrastruktur yang melembaga/terstruktur untuk menjaga kesehatan APBN tahun 2019 dan
seterusnya, telah disusun kriteria dan skema (bagan alir) penetapan proyek KPBU-AP, sehingga
pemilihan proyek KPBU-AP untuk APBN 2019 dapat mulai dilakukan dan dapat diusulkan dalam pagu
indikatif tahun 2019.
2.

Pemberian Dukungan/Jaminan Pemerintah Kepada BUMN Pelaksana Penugasan

Terdapat beberapa Jaminan Pemerintah yang telah ditebitkan dalam rangka pelaksana penugasan
kepada BUMN, yaitu:
1. Jaminan Pemerintah pada Program Penugasan Fast Track Program (FTP) Tahap 1
Pemerintah menugaskan kepada PT PLN (Persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2006
untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara
atau yang dikenal dengan Fast Track Program (10.000 MW) Tahap I (FTP-1). Tujuan penugasan ini
adalah (i) melakukan diversifikasi energi pembangkit dari bahan bakar minyak menjadi batubara, dan
(ii) meningkatkan kapasitas pembangkit dalam sistem kelistrikan nasional dalam rangka pemenuhan
kebutuhan listrik nasional. Proyek percepatan tersebut terdiri dari 11 PLTU berlokasi di Jawa dan 29
PLTU di luar Jawa. Untuk mendukung pelaksanaan penugasan di atas, Pemerintah telah memberikan
jaminan penuh terhadap pinjaman yang dilakukan oleh PT PLN dalam rangka mendukung
pembangunan proyek 10.000 MW. Jaminan Pemerintah ini tertuang dalam Perpres 86/2006
sebagaimana telah dirubah dalam Perpres 91/2007. Jaminan tersebut diberikan Pemerintah kepada
kreditor yang menyediakan kredit perbankan kepada PT PLN. Total pinjaman PT PLN dari perbankan
dalam negeri maupun luar negeri yang telah dijamin oleh Pemerintah sebesar US$3,96 miliar dan
Rp40,89 triliun atau setara dengan Rp94,5 triliun. Adapun posisi outstanding pinjaman yang dijamin
oleh Pemerintah per akhir Desember 2017 adalah sebesar US$2,02 miliar dan Rp10,39 triliun atau
setara dengan Rp37,76 triliun.
2. Percepatan air minum
Dalam rangka mencapai target akses air minum secara nasional sebesar 68,87 persen dalam MDGs
2015 dan sebesar 100 persen dalam RPJMN 2015 – 2019, diperlukan biaya investasi yang cukup besar.
Di satu sisi, kemampuan pendanaan internal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk investasi
pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) pada umumnya masih terbatas.
Sedangkan di sisi lain, potensi keuangan perbankan nasional cukup besar untuk menjadi alternatif
pembiayaan investasi pengembangan SPAM secara nasional.
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Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah menilai diperlukan kebijakan yang dapat mempermudah
PDAM untuk dapat mengakses sumber pembiayaan dari perbankan dengan tingkat bunga yang
terjangkau dan dengan tetap memberikan jaminan kepada pihak bank. Untuk menjawab kebutuhan
tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden 29 Tahun 2009 tentang Pemberian
Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
(selanjutnya disebut Perpres 29/2009). Untuk penjelasan mekanisme pelaksanaannya, telah
diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tatacara
Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum dan diperbaharui dengan PMK Nomor 91 Tahun 2011. Sampai dengan
Desember 2014, Pemerintah telah menerbitkan sebelas Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk
sebelas PDAM.
3. FTP 2
Kebutuhan pembangunan infrastruktur di bidang ketenagalistrikan didasari oleh dua hal. Yang
pertama, dari tahun ke tahun permintaan listrik selalu mengalami kenaikan dengan rata-rata
pertumbuhan penjualan listrik mencapai 6.1 persen (dalam RUPTL PT PLN tahun 2010-2019). Besaran
prosentasi pertumbuhan penjualan listrik tersebut hanya dapat diimbangi dengan penambahan
kapasitas pembangkit kurang lebih sebesar 3 persen sehingga terdapat gap 3 persen untuk dapat
memenuhi permintaan/kebutuhan listrik setiap tahunnya. Yang kedua, bauran energi/energy mix
dalam produksi tenaga listrik di dominasi oleh minyak hal manya harga minyak yang fluktuatif
menyebabkan biaya bahan bakar PT PLN menjadi membengkak dan berdampak terhadap
meningkatnya biaya produksi tenaga listrik.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi energi listrik dan diversifikasi energi (shifting dari
bahan bakar minyak menjadi energi baru terbarukan), Pemerintah memberikan penugasan kepada
PT PLN untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan
Energi Terbarukan, Batubara dan Gas, melalui Fast Track Program Tahap II (“Perpres 4/2010”). Dalam
Perpres 4/2010, pembangunan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan dua skema yaitu melalui
skema EPC (Engineering, Procurement and Construction) dan kerja sama dengan pengembang listrik
swasta (Independent Power Producer/IPP).
Untuk proyek-proyek yang dilaksanakan dengan skema EPC, maka pendanaan proyek dapat berasal
dari APBN, anggaran internal PT PLN (Persero) dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam skema IPP, PT PLN (Persero)
bekerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta, dimana Pengembang Listrik Swasta akan menjual
tenaga listriknya kepada PT PLN (Persero). Untuk mendorong pelaksanaan skema ini maka
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan jaminan kelayakan usaha PT PLN kepada
IPP.
Skema penjaminan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah yang akan memampukan PT PLN
(Persero) dalam hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi
kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek IPP terkait maupun ketika terjadi risiko
politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listriknya (PJBTL).
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4. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) tahun 2016, Indonesia menepati posisi ke-41
dalam Global Competitiveness Index, turun 4 level dari tahun 2015 pada posisi ke-37. Salah satu
indikator (dari 12 indikator) yang menjadi dasar penilaian WEF adalah masalah infrastruktur
khususnya dalam keterbatasan penyediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas perekonomian
dan kelancaran arus barang dan jasa sehingga belum tercipta integrasi antar wilayah yang dapat
memperkuat konektivitas nasional.
Salah satu wujud nyata komitmen Pemerintah dalam menciptakan konektivitas nasional yaitu dengan
memberikan penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan percepatan
pembangunan jalan tol di Sumatera. Namun untuk melaksanakan penugasan tersebut, PT Hutama
Karya (Persero) membutuhkan pembiayaan yang cukup besar antara lain dapat berasal dari
Penyertaan Modal Negara, penerusan pinjaman dari pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar
negeri dan/atau dalam negeri, penerbitan obligasi oleh PT Hutama Karya (Persero), pinjaman PT
Hutama Karya (Persero) dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral, pinjaman
dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi Pemerintah serta pendanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas porsi pinjaman untuk pembiayaan Tol Trans
Sumatera oleh PT Hutama Karya (Persero) khususnya atas pinjaman lembaga keuangan dan
penerbitan obligasi, dapat diberikan jaminan Pemerintah.
5. Pinjaman Pemerintah Daerah
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dan mengurangi ketergantungan
terhadap penyediaan pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari APBD atau APBN, Pemerintah
menyediakan fasilitas fiskal melalui kemudahan akses pembiayaan infrastruktur, yang diharapkan
dapat memberikan stimulus sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Bentuk
kemudahan akses pembiayaan tersebut adalah dengan memberikan penugasan kepada PT SMI untuk
melaksanakan fungsi pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Fungsi pemberikan
pinjaman kepada Pemda sebelumnya dilaksanakan oleh salah satu Badan Layanan Umum (BLU)
Kementerian Keuangan, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Dalam menjalankan fungsi pemberian pinjaman kepada Pemda, Pemerintah dapat memberikan
jaminan atas pinjaman kepada Pemda yang dialihkan dari PIP ke PT SMI, serta pinjaman baru yang
disalurkan oleh PT SMI ke Pemda.
6. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta,
Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek)
Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi dalam rangka mendukung pembangunan di
wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, Pemerintah melakukan percepatan penyelenggaraan
Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT
Jabodebek) yang ramah lingkungan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015
Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah
Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49
Tahun 2017.
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Dalam rangka pelaksanaan pembangunan LRT Jabodebek, Pemerintah menugaskan kepada PT
Adhikarya (Persero) untuk membangun prasarana LRT Jabodebek. Pemerintah melakukan
pembayaran atas pembangunan prasarana melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pemerintah
memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan dan/atau insentif fiskal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan serta jaminan Pemerintah dalam hal pendanaan PT Kereta Api Indonesia
(Persero) untuk pelaksanaan penugasan bersumber dari penerbitan obligasi dan/atau pinjaman dari
lembaga keuangan.
Pemerintah menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan sarana serta
sistem tiket otomatis dengan memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan dalam rangka
penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Services Obligation untuk meningkatkan
keterjangkauan tarif LRT Jabodebek yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta
jaminan Pemerintah dalam hal pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pelaksanaan
penugasan bersumber dari penerbitan obligasi dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan.
Berdasarkan pasal 8B ayat (3) dan Pasal 16A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017,
Menteri Keuangan diberi amanat untuk mengatur tata kelola pemberian jaminan Pemerintah dalam
rangka mendukung percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek yang dituangkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan No. 148 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan
Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di
Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Hingga Maret 2018, telah diterbitkan 1 (satu) surat
jaminan atas pinjaman senilai Rp19,25 Triliun.
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Pemerintah dalam rangka meningkatkan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata serta
mendorong pertumbuhan ekonomi telah mencanangkan Program 35.000 MW melalui penerbitan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan. Program dimaksud meliputi pembangunan pembangkit sebesar 35.000 MW dan
jaringan transmisi sepanjang 45.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan
terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam rangka
pelaksanaan Program 35.000 MW, Pemerintah menugaskan kepada PT PLN (Persero) dengan
memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perizinan dan nonperizinan, penyediaan
energi primer, tata ruang, penyediaan tanah dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta
penyelesaian permasalahan hukum.
Berdasarkan pasal 7 ayat (5), pasal 10 ayat (6), pasal 12 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2016, Menteri Keuangan diberi amanat untuk mengatur tata kelola pemberian jaminan Pemerintah
dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Tata cara
pelaksanaan penerbitan jaminan dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Jaminan Pemerintah merupakan fasilitas fiskal yang
terdiri dari jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan pinjaman
diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema swakelola sedangkan jaminan kelayakan usaha PT PLN
(Persero) diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan
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pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha
Penyedia Tenaga Listrik.
Risiko fiskal yang mungkin timbul atas pelaksanaan Program 35.000 MW adalah meningkatnya
eksposure kewajiban kontinjensi Pemerintah seiring adanya penambahan jaminan pinjaman dan
jaminan kelayakan usaha atas Program 35.000 MW. Dalam hal PT PLN tidak mampu memenuhi
kewajiban secara tepat waktu, Pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga
pinjaman PT PLN. Adapun untuk skema pemberian jaminan kelayakan usaha, seperti dalam skema
penjaminan pada FTP II, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan
bahwa PT PLN mampu memenuhi kewajiban kepada pengembang listrik swasta secara tepat waktu.
8. Penjaminan Pemerintah Terhadap Pinjaman Langsung dari LKI (Direct Lending)
Di tengah keterbatasan APBN, Pemerintah dituntut untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain
untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur
tersebut adalah melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN
dengan syarat dan kondisi (terms and conditions) setara Pinjaman Pemerintah.
Skema Pinjaman Langsung menjadi lebih ringkas dan cepat dibandingkan dengan skema pembiayaan
melalui Two Step Loan, karena Skema Pinjman Langsung memungkinkan BUMN menerima langsung
pembiayaan dari LKI tanpa harus melalui Pemerintah. Melalui alternatif pembiayaan Pinjaman
Langsung ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah
yang umumnya hanya dapat diperoleh oleh Pemerintah dari LKI. Untuk itu, telah diterbitkan
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan
untuk memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Pinjaman Langsung dari LKI (multilateral dan
bilateral) kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Pengaturan lebih detail terkait tata cara
pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah pusat atas pembiayaan infrastruktur melalui
pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN diatur dalam PMK Nomor 189/2015.
Melalui skema ini, Pemerintah memberikan fasilitas dalam bentuk Jaminan Pemerintah yang
diberikan kepada BUMN agar dapat memanfaatkan Pinjaman dari development bank tanpa harus
melalui proses penganggaran Pemerintah. Pemberian jaminan ini bertujuan untuk memberikan akses
pendanaan murah dan bertenor panjang (setara sovereign debt) bagi BUMN dalam membangun
proyek infrastruktur nasional (credit enhancement) khususnya proyek infrastruktur prioritas dan
bernilai strategis. Mengingat pemberian Jaminan tidak hanya menawarkan manfaat finansial bagi
BUMN, namun juga akan menimbulkan risiko gagal bayar bagi Pemerintah apabila BUMN tidak dapat
membayar kembali pinjaman, maka Pemerintah juga telah mengatur kriteria dan pengelolaan risiko
dalam pemberian jaminan atas Pinjaman Langsung BUMN tersebut. Sebagaimana diatur dalam
Perpres PMK 189/2015 terdapat beberapa kriteria untuk mendapatkan Jaminan Pemerintah sebagai
berikut:
1) Kriteria BUMN:
a) BUMN 100 persen milik Pemerintah atau atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah bersamasama dengan BUMN lain yang 100 persen milik Pemerintah (non Tbk). Dapat dikecualikan
terhadap BUMN yang mendapatkan penugasan melalui Perpres,
b) Memiliki kemampuan keuangan: (i) kondisi keuangan sehat; dan (ii) mampu membayar
kembali pinjaman
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2) Kriteria Proyek:
c) Merupakan Proyek Infrastruktur,
d) Tercantum dalam daftar Proyek Infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah (Daftar
Proyek Prioritas dari KPPIP, Kementerian/Lembaga) atau telah dinyatakan sesuai dengan
RPJMN dan RKP oleh Bappenas,
e) Layak secara ekonomi dan keuangan (termasuk aspek teknis, amdal dan sosial). Dapat
dikecualikan jika ada proyek penugasan langsung oleh Pemerintah
3) Kriteria Lembaga Keuangan Internasional:
Lembaga keuangan multilateral dan lembaga keuangan negara sahabat dalam rangka kerjasama
bilateral yang menyediakan Pinjaman Langsung dengan syarat setara dengan sovereign loan.
Gambar 10 Skema Pinjaman Langsung

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 12 Daftar Surat Penjaminan Yang Telah Diterbitkan oleh Pemerintah
No

Tanggal

1

4 Desember 2015

2
3

23 Mei 2016
11 April 2017

4

16 November 2017

Surat Penjaminan

Lender

Kode
Pinjaman

Electricity Grid Strengthtening Sumatra
Program
Power Distribution Development
Power Grid Enhancement Project Program
Sustainable Energy Access in Eastern
Indonesia-Electricity Grid Development
Program Sulawesi and Nusa Tenggara
Jumlah

ADB
AIIF
IBRD
IDB

3339-INO
8297-INO
8610-ID
IDN-1007

575.000.000
25.000.000
500.000.000
330.000.000

ADB

3560-INO

600.000.000

Sumber: Kementerian Keuangan
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Nilai Jaminan
(US$)

2.030.000.000

Tabel 13 Daftar Proyek yang akan Mendapatkan Penjaminan dari Pemerintah
No
Proyek
1. Bakaru II Hydroelectric Power Plant (Project Loan)

BUMN
PT PLN

2. Sustainable Energy Access in Eastern IndonesiaPower Generation Sector (Sector Loan )
3. Pengembangan Kawasan Pariwisata MandalikaLombok
4. Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

PT PLN

5. Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan
Nusa Tenggara (Lanjutan pembiayaan ADB-RBL)
6. Sustainable Energy Access in Eastern IndonesiaPower Transmission Sector (Sector/MFF Loan )
7. Pengembangan distribusi di Indonesia TimurKalimantan (Skema RBL)
8. Sustainable Energy Access in Eastern Indonesia-Gas
Distribution Sector (Sector Loan )
Total

Lender
Nilai
KfW USD258,75
juta
ADB USD950 juta

PT ITDC

AIIB

USD300 juta

PT Hutama Karya

JICA

USD267 juta

PT PLN

KfW

USD300 juta

PT PLN

ADB

PT PLN
PT PLN

Status
Timeline
Studi Amdal dan
2018
LARAP
Penyiapan
2018
Proyek (PPTA)
Appraisal oleh
2018
Lender
Rencana
2018/2019
2018

USD800 juta

Persetujuan
Internal
Rencana

ADB

USD300 juta

Rencana

2019

ADB

USD500 juta

Rencana

2020

2019

USD3,67 miliar

Sumber: Kementerian Keuangan

Boks 8 Inovasi Creative Financing dalam Pembiayaan Infrastruktur
A.

Latar Belakang

Dalam pelaksanaannya, APBN menjalankan tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi
alokasi, APBN digunakan untuk mengatur penggunaan pendapatan negara untuk dibelanjakan pada pos-pos belanja
negara seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transfer daerah maupun pembangunan infrastruktur dengan
memperhatikan target prioritas pembangunan tahun berjalan. Dalam menjalankan fungsi distribusi, APBN diharapkan
dapat menciptakan pemerataan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia yang biasa
diukur dengan koefisien gini. Sedangkan dalam fungsi stabilitas, APBN merupakan tools bagi Pemerintah dalam menjaga
stabilitas perekonomian dalam hal terjadi guncangan ekonomi yang sangat ekstrem.
Tantangan APBN dalam menjalankan fungsi-fungsinya saat ini menjadi sangat berat mengingat kondisi perekonomian
global yang belum stabil sehingga mempengaruhi capaian penerimaan negara, namun disisi lain kebutuhan belanja
pemerintah semakin meningkat dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi, terutama untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur membutuhkan dana sebesar Rp 4.796,2 triliun untuk tahun 2015-2019.
Belanja negara untuk Pendidikan, infrastruktur dan kesehatan

Sumber: Kementerian Keuangan
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Peningkatan belanja kesehatan, belanja infrastruktur dan belanja pendidikan yang signifikan seperti ditunjukkan pada
grafik di atas merefleksikan gambaran ekspansi APBN dari tahun ke tahun di mana sisi belanja meningkat dengan sangat
pesat. Di sisi lain, peningkatan belanja tersebut tidak selaras dengan peningkatan penerimaan negara sehingga
memberikan dampak pada defisit yang semakin membesar. Selain memberikan dampak pada defisit, kondisi APBN
tersebut juga berdampak pada meningkatnya besaran keseimbangan primer negatif (negative primary balance).
Keseimbangan primer (primary balance) merupakan neraca yang memperlihatkan pendapatan dikurangi belanja, namun
tidak termasuk data pembayaran bunga utang dalam besaran belanjanya. Jika nilainya positif (surplus) berarti bunga
utang dibayar dari pendapatan, namun sebaliknya jika negatif (defisit) berarti sebagian bunga utang dibayar bukan dari
pendapatan, melainkan dari utang baru. Tahun 1998 hingga tahun 2011 keadaan keseimbangan primer masih surplus.
Defisit keseimbangan primer Pemerintah untuk pertama kalinya terjadi pada APBN 2012 dan berlanjut sampai saat ini.
Dalam rangka penurunan besaran defisit keseimbangan primer, Pemerintah dapat melakukan peningkatan target
penerimaan maupun dengan penurunan alokasi belanja. Namun, dengan kondisi ekonomi global yang belum stabil serta
harga komiditi yang belum membaik, pilihan kebijakan fiskal untuk meningkatkan target penerimaan yang cukup
signifikan dari tahun-tahun sebelumnya belum menjadi pilihan yang tepat. Di sisi lain, dengan tingginya kebutuhan
pembangunan infrastruktur saat ini, Pemerintah membutuhkan anggaran belanja infrastruktur yang cukup besar. Untuk
itu, dibutuhkan creative financing yang diharapkan akan menjadi solusi dalam mencapai target pembangunan
Infrastruktur namun tetap mengupayakan penurunan besaran defisit keseimbangan primer untuk menjaga agar APBN
tetap sehat, melalui:
1.
2.

Penyediaan infrastruktur dengan melibatkan keikutsertaan pihak swasta/badan usaha (KPBU).
Penyediaan infrastruktur melalui pemberian penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini,
dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman atau
penjaminan.

Inilah yang disebut dengan creative financing, di mana Pemerintah tidak perlu mengalokasikan belanja infrastruktur
dalam jumlah yang sangat besar di APBN, tetapi Pemerintah bisa memberikan dukungan finansial termasuk memberikan
penjaminan. Implikasi fiskal dan finansial berbagai pilihan strategi di atas terhadap APBN, bisa berbeda-beda tergantung
dari skema pembiayaan yang digunakan.
B.

Pelaksanaan Creative Financing

1. KPBU dan KPBU Availability Payment/AP
KPBU, atau secara umum lebih sering dikenal sebagai skema Public-Private Partnerships (PPP) adalah sebuah skema
penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha
(swasta). Skema penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum ini didasarkan pada perjanjian (kontrak)
antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah, yang disebut sebagai Penanggung
Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko diantara para pihak.
Dalam penyediaan infrastruktur melalui KPBU, kerjasama yang dilakukan antara pihak PJPK dengan pihak badan usaha
dapat dilakukan dalam beberapa struktur model, tergantung dari cakupan layanan yang akan dikerjasamakan dengan
pihak swasta apakah meliputi perancangan (design), pembangunan (build), pembiayaan (finance), operasi (operate),
pemeliharaan (maintain) atau cakupan yang lain. Perbedaan modalitas tersebut tergantung dari karakteristik layanan
infrastruktur yang akan dikerjasamakan dan perencanaan dari PJPK sektor terkait.
Sementara itu, skema KPBU Pembayaran Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP) adalah satu dari beberapa
pilihan mekanisme pengembalian investasi secara berkala, umumnya tiap tahun (annually) oleh Kementerian/ Kepala
Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan
infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran
dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.
Melalui skema Availability Payment, Pemerintah akan membayar Badan Usaha atas investasi, biaya operasional serta
keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan negosiasi dengan Badan
Usaha. Badan Usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah
jangka waktu kerjasama selesai, seluruh aset akan dikembalikan menjadi milik Pemerintah.
2. Pemberian Dukungan/Jaminan Pemerintah Kepada BUMN Pelaksana Penugasan
Dalam rangka memenuhi gap financing pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 hingga saat ini Pemerintah telah
memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur. Terhadap penugasan tersebut, Pemerintah
memberikan fasilitas jaminan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kelayakan kredit BUMN penerima
penugasan dalam mencari pinjaman (creditworthiness), juga untuk menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek.
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4 BAB VI
PENGUATAN ANGGARAN PRIORITAS DAN ISU STRATEGIS

Guna mengefektifkan kebijakan dan program Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan,
Pemerintah perlu memperkuat alokasi anggaran untuk program-program prioritas.

6.1
6.1.1

Penguatan Sumber Daya Manusia
Pendidikan

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
Dalam perspektif fiskal, pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis bagi Pemerintah. Pendidikan
yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing sumber daya
manusia Indonesia. Dalam jangka panjang, pendidikan yang berkualitas juga diharapkan dapat
memutus rantai kemiskinan antar-generasi serta meminimalkan social cost dalam pembangunan
yang dilaksanakan Pemerintah.
Grafik 36 Rincian Anggaran Pendidikan

Sumber: Kementerian Keuangan

Sejak tahun 2009, Pemerintah telah memenuhi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari
APBN sebagaimana diamanatkan dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
konteks tersebut, anggaran pendidikan setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan
peningkatan besaran APBN. Dalam APBN 2018, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran
pendidikan sebesar Rp444,1 triliun, yang sebagian besar dialokasikan melalui Transfer ke Daerah
(62,9 persen). Besarnya jumlah dana pendidikan yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah ini
seiring dengan pengalihan wewenang pengelolaan pendidikan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah. Secara lengkap, perkembangan anggaran pendidikan selama beberapa tahun
terakhir dapat dilihat dalam grafik di atas.
Peningkatan anggaran pendidikan tersebut secara umum telah berhasil meningkatkan capaian
indikator pendidikan yang antara lain ditunjukkan melalui rata-rata lama sekolah dan Angka

155

Partisipasi Kasar (APK). Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
pada tahun 2017 mencapai 8,50 tahun, meningkat dari sebelumnya hanya 8,14 tahun di tahun 2014
(target RPJMN adalah 8,8 tahun). Capaian APK juga sudah menunjukkan tren yang semakin meningkat
pada setiap level jenjang pendidikan dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Namun demikian, tingkat
partisipasi untuk jenjang pendidikan tinggi masih cukup rendah. Untuk itu, Pemerintah senantiasa
melakukan penguatan akses pendidikan tinggi yang antara lain dilakukan melalui penguatan peran
Lembaga Pengelolaaan Dana Pendidikan (LPDP) baik sebagai quasi fiscal maupun Sovereign Wealth
Fund (SWF) dalam rangka meningkatkan efisiensi, fleksibilitas serta efektivitas dalam pemanfaatan
anggaran pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas dan pemerataan pendidikan serta
memenuhi keadilan antar generasi.
Grafik 37 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Tahun 2011-2018 (Persen)
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Sumber: BPS

Saat ini, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam upaya mendorong
peningakatan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi
antara lain (i) pemerataan akses pendidikan, (ii) perlunya mendorong efektivitas program melalui
peningkatan ketepatan sasaran, perbaikan akurasi data dan mekanisme penyaluran serta sinergi
antar program yang relevan, (iii) peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana
pendidikan, (iv) penguatan LPDP sebagai SWF untuk mendorong peningkatan kualitas dan sekaligus
memenuhi keadilan pendidikan antar generasi, (v) penguatan pendidikan vokasional untuk
mendorong link and mach antara pendidikan dan pasar tenaga kerja.
Secara umum akses pendidikan di Indonesia sudah cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan
tingkat partisipasi dalam mengenyam pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Salah satu
aspek yang melatarbelakangi munculnya kesenjangan tersebut adalah perbedaan tingkat ekonomi
rumah tangga. Tingkat partisipasi siswa yang berasal dari rumah tangga miskin dalam mengakses
pendidikan tinggi masih lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang berasal dari rumah tangga
dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa berupaya
meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan antara lain melalui pemberian bantuan
terkait pendidikan. Grafik berikut menggambarkan masih terdapatnya tantangan dalam mewujudkan
pemerataan akses pendidikan.
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Grafik 38 APK Menurut Status Ekonomi Rumah Tangga, 2017
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Sumber: BPS

Untuk mengatasi kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan
Pemerintah adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan pendidikan, antara lain
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Anggaran BOS cenderung
selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu dari Rp7,2 triliun di tahun 2014 menjadi Rp46,7 triliun di
tahun 2018. Sementara itu, anggaran PIP juga semakin meningkat dari sebelumnya Rp6,6 triliun di
tahun 2014 (dalam bentuk beasiswa siswa miskin) menjadi Rp10,8 triliun di tahun 2018.
Sementara itu berdasarkan hasil studi Public Expenditure Review (PER) yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan bersama Bank Dunia, diketahui bahwa saat ini masih terdapat siswa penerima
manfaat PIP yang berasal dari rumah tangga ekonomi menengah ke atas (desil 5 – 10). Berkenaan
dengan hal tersebut peningkatan ketepatan sasaran masih perlu ditingkatkan.
Grafik 39 Distribusi Penerima Manfaat PIP Menurut Jenjang Pendidikan
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Pemanfaatan anggaran BOS yang cenderung meningkat juga perlu diperbaiki karena saat ini
mengingat sebagian besar dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan guru. Pada
prinsipnya, petunjuk teknis mengenai komponen yang dapat didanai dari BOS sudah diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, penentuan prioritas penggunaan dana
BOS diserahkan kepada tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah berdasarkan
daftar kegiatan yang sudah ditentukan oleh mereka. Untuk tahun 2017, secara rata-rata, hampir 20
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persen dari alokasi BOS pendidikan dasar (SD dan SMP) digunakan oleh pihak sekolah untuk
membayar honor guru serta pengembangan profesi guru dan manajemen sekolah.
Grafik 40 Pemanfaatan BOS Pendidikan Dasar Tahun 2017 Menurut Komponen
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Sementara itu untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana
pendidikan, Pemerintah senantiasa mendorong peran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk
meningkatkan alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di masingmasing daerah. Oleh karena itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus dapat lebih
ditingkatkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pembiayaan sarpras sekolah.
Selain itu, Pemerintah juga menempatkan kesejahteraan guru menjadi salah satu fokus perhatian
yang diharapakan dapat mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan di Indonesia. Salah satu
upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru adalah melalui program
sertifikasi guru. Hal ini ditandai dengan meningkatnya alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) seiring
dengan peningkatan jumlah guru PNS Daerah (PNSD) yang tersertifikasi. Secara nominal, alokasi
anggaran untuk TPG cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp43,06 triliun pada tahun 2013
menjadi Rp58,29 triliun pada tahun 2018. Bahkan untuk guru PNSD di daerah khusus (desa sangat
tertinggal, tertinggal, dan transmigrasi) diberikan tunjangan khusus sebesar satu kali gaji pokok PNSD
yang bersangkutan. Seiring meningkatnya anggaran untuk kesejahteraan guru maka Pemerintah
senantiasa terus mendorong perbaikan kinerja guru, antara lain dengan perbaikan indikator kinerja
serta pelatihan bagi calon guru maupun guru yang sedang bertugas.
Dilihat dari jumlah tenaga pendidik sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan
pendidikan di Indonesia, rasio siswa-guru telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Rasio
siswa-guru SMP membaik dari 22 pada tahun 2014/2015 menjadi 16 pada tahun 2016/2017. Namun
demikian penurunan rasio siswa-guru tidak merata secara spasial. Masih banyak daerah yang
memiliki rasio siswa-guru SMP di atas rata-rata nasional pada tahun ajaran 2016/2017, antara lain
Papua (18), Bangka Belitung (20), dan Banten (22). Hasil studi PER juga menunjukkan adanya
ketimpangan dalam persebaran guru SMP (PNS + non PNS) di daerah. Dilihat bahwa kabupaten/kota
di provinsi Kalimantan Barat dan Papua masih banyak yang mengalami kekurangan jumlah guru.
Sementara itu, jumlah guru di kabupaten/kota pada provinsi lainnya sudah berlebih. Untuk itu,
perbaikan pengelolaan guru harus terus dilakukan antara lain melalui redistribusi guru antardaerah
dengan memperhatikan kebutuhan jumlah guru dan pemenuhan kualitas layanan pendidikan.
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Sumber: Studi PER, Kementerian Keuangan dan Bank Dunia

Anggaran pendidikan yang semakin meningkat serta membaiknya rasio siswa-guru di Indonesia
belum dapat secara optimal meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Berdasarkan Programme for
International Student Asssment (PISA) Score tahun 2015 yang dirilis oleh Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD), Indonesia tercatat sebagai salah satu dari lima negara yang
mengalami peningkatan skor cukup tinggi untuk pelajaran sains, yaitu meningkat 21 poin
dibandingkan PISA score tahun 2012. Meskipun demikian, penguasaan siswa Indonesia pada
pelajaran sains di tahun 2015 berada pada peringkat ke-62 dari 72 negara yang berpartisipasi dalam
PISA 2015. PISA Score Indonesia pada pelajaran sains (403) masih lebih rendah dibandingkan
beberapa negara tetangga seperti Singapura (556) dan Vietnam (525). Sementara itu, berdasarkan
hasil studi PER juga diketahui bahwa membaiknya rasio siswa-guru di Indonesia belum memiliki
korelasi terhadap peningkatan nilai ujian nasional mata pelajaran matematika pada siswa jenjang
pendidikan SMP.
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Terkait dengan belum link and match antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja
dapat ditunjukan antara lain dari masih tingginya tingkat pengangguran yang berasal dari lulusan SMK
dan Diploma. Berdasarkan data BPS per Agustus 2017, sekitar 27 persen dari Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) merupakan lulusan yang berasal dari pendidikan SMK dan Diploma, yang cenderung
terus meningkat setiap tahun.
Dengan mengacu pada beberapa tantangan tersebut di atas, arah kebijakan anggaran pendidikan di
tahun 2019 antara lain (i) melanjutkan Program Wajib Belajar 12 tahun untuk meningkatkan
pemerataan dan perluasan akses pendidikan antara lain melalui penerapan BOP Kesetaraan, (ii)
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak melalui review besaran BOS
dan BOP PAUD antara lain dengan mempertimbangkan indeks kemahalan, spesialisasi sekolah dan
tingkat prestasi sekolah, (iii) meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan antara lain melalui
review besaran bantuan PIP dan Bidik Misi, (iv) memperkuat pendidikan vokasi khususnya melalui
sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri (link and match), (v) memperkuat
sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terutama dalam peningkatan ketersediaan sarana dan
prasarana pendidikan, (vi) meningkatkan kompetensi dan pemerataan distribusi guru antara lain
melalui sistem monitoring persebaran guru, pengalokasian berbasis kinerja, serta program pelatihan
tenaga pendidik, (vii) memperkuat peran LPDP sebagai SWF untuk mendorong perluasan program
beasiswa afirmasi dan pengembangan beasiswa yang bersifat khusus (vokasi, ASN, TNI/Polri), dan
(viii) mendorong sinergi antar program di bidang pendidikan untuk mewujudkan sustainable
education (antara lain PKH, PIP, BOS, Bidikmisi, beasiwa LPDP).
6.1.2

Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan satu modal utama pembangunan nasional
berkesinambungan dalam Sustainable Development Goals (SDG’s): good health and well being yang
bertujuan untuk mitigasi kematian anak usia dini, meningkatkan kesehatan ibu, dan pencegahan
berbagai penyakit. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan
dalam RPJMN 2015-2019 yang mencakup pelayanan kesehatan universal melalui Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), peningkatan status kesehatan, persalinan dan gizi ibu dan anak, akses dan kualitas
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di daerah terpencil. Sementara itu sasaran yang ingin dicapai
hingga tahun 2019 antara lain: pengendalian penyakit, responsivitas sistem kesehatan, pemenuhan
kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin serta edukasi cara hidup sehat, fertilitas, kebersihan
lingkungan dan bahaya rokok dan obat-obat terlarang.
JKN merupakan salah satu program Indonesia sehat untuk mencapai pelayanan kesehatan universal
yang diimplementasikan sejak tahun 2014. Selama periode 2014-2017 telah mencakup 71 persen
penduduk Indonesia atau 188 juta jiwa, dimana 59 persen merupakan penduduk miskin sebagai
peserta PBI. Secara sektoral, JKN juga mencakup 28 juta jiwa pekerja sektor formal swasta dan 30 juta
jiwa sektor informal. Penduduk Indonesia yang bukan peserta JKN merupakan tantangan untuk
memenuhi sasaran minimal 95 persen peserta pada tahun 2019.
Alokasi anggaran di bidang kesehatan selama periode tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan
dengan pertumbuhan nominal rata-rata 19 persen. Tahun 2017 alokasi anggaran kesehatan nominal
meningkat sekitar 13 persen dari tahun sebelumnya dan tahun 2018 meningkat menjadi sekitar 20
persen dari tahun 2016. Sejak tahun 2016 Pemerintah telah mempertahankan alokasi anggaran
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kesehatan sebesar 5 persen dari Belanja Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun
2009 tentang Kesehatan. Alokasi anggaran melalui transfer ke daerah dan Dana Desa memegang
peran penting dalam peningkatan anggaran kesehatan. Hal ini ditunjukkan selama periode 2012-2018
alokasi anggaran nominal melalui transfer ke daerah dan Dana Desa meningkat rata-rata 48 persen.
Sebanyak 25 persen anggaran kesehatan tahun 2017 dialokasikan untuk meningkatkan akses
penduduk miskin kepada pelayanan kesehatan melalui program JKN. Anggaran kesehatan
dialokasikan melalui Kementerian dan Lembaga yang tersebar pada Kementerian Kesehatan, Badan
Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Alokasi
terbesar terdapat pada Kementerian Kesehatan.
Grafik 43 Perkembangan Anggaran Kesehatan, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)
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Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah berhasil meningkatkan indikator-indikator utama
pembangunan kesehatan di Indonesia. Angka harapan hidup di Indonesia mengalami peningkatan
dari 69,9 tahun pada tahun 2012 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2016. Angka harapan hidup selalu
meningkat setiap periode dan diproyeksikan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya karena
meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan akses ke
sarana dan fasilitas kesehatan di Indonesia. Meskipun mengalami peningkatan, namun angka
harapan hidup Indonesia masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di
Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Korea Selatan.
Pelayanan kesehatan promotif dan preventif merupakan salah satu sasaran utama dalam RPJMN
2015-2019 untuk meningkatkan kualitas kesehatan Indonesia. Pelayanan promotif dan preventif
merupakan upaya pencegahan, pencarian dan pengobatan penyakit sedini mungkin sehingga
mencegah perluasan penyakit dan pencegahan penyakit kronis karena sebagian penyakit kronis
dapat dicegah melalui upaya preventif serta dapat dideteksi sedini mungkin. Imunisasi merupakan
upaya preventif dini yang dapat diberikan kepada bayi dan balita. Pemerintah berhasil meningkatkan
tingkat imunisasi dasar bayi dari 86,8 persen pada tahun 2012 menjadi 91,6 persen pada tahun 2016
atau meningkat sekitar 5 persen. Akan tetapi, pelayanan promotif dan preventif lainnya belum
optimal terlaksana. Prevalensi balita pendek (stunting) mengalami penurunan sebesar 5,3 persen dari
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32,9 persen pada tahun 2013 menjadi 27,6 persen pada tahun 2016. Hal ini merupakan indikasi
perbaikan kondisi kesehatan balita Indonesia.
Indikator keberhasilan lainnya adalah jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi dan air minum yang
layak. Rumah tangga yang memiliki akses dengan sanitasi yang layak telah meningkat dari 57,9 persen
pada tahun 2012 menjadi 67,78 persen pada tahun 2016. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki
akses terhadap air minum layak meningkat sekitar 6 persen atau meningkat dari 64,9 persen pada
tahun 2012 menjadi 71,14 persen tahun 2016.
Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas kesehatan memberikan kontribusi ketersediaan akses
pelayanan kesehatan dan berkurangnya resiko terhadap kesehatan masyarakat. Program JKN tidak
dapat berjalan optimal jika tidak terdapat fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan di daerah
tertentu, dikarenakan tidak adanya akses fisik ke fasilitas kesehatan ataupun tenaga kesehatan.
Pemerintah telah meningkatkan rasio tempat tidur RS dari 1 per 100.000 penduduk pada tahun 2012
menjadi 1,12 per 100.000 penduduk pada tahun 2016. Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
juga mengalami peningkatan dari 75,5 persen pada tahun 2014 menjadi 80 persen pada tahun 2016.
Tabel 14 Perkembangan Indikator Kesehatan

Sumber: Kementerian Kesehatan

Di samping keberhasilan tersebut, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan dalam
pembangunan kesehatan, antara lain: (i) anggaran kesehatan meningkat tetapi belum optimal dalam
upaya meningkatkan kesehatan masyarakat; (ii) kesenjangan fasilitas kesehatan dan tenaga
kesehatan antar wilayah, yang tercermin dari menurunnya rasio ketersediaan dokter dan distribusi
fasilitas kesehatan yang belum merata; (iii) penguatan untuk penanganan stunting, imunisasi,
promotif dan preventif; (iv) perlu mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN; dan (v)
sinergi antar program serta antar Pusat dan Daerah perlu terus ditingkatkan.
Arah kebijakan kesehatan tahun 2019 dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan serta
meningkatkan keberhasilan dibagi menjadi tiga klasifikasi utama: (i) penguatan anggaran untuk
program promotif dan preventif; (ii) pemerataan akses ke layanan kesehatan; dan (iii) peningkatan
efektivitas program JKN. Penguatan anggaran untuk program promotif dan preventif dilakukan
melalui mendorong pola hidup sehat melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS),
mempercepat penurunan stunting dengan meningkatkan kualitas intervensi gizi spesifik dan sensitif
melalui skema Program for Result, dan meningkatkan nutrisi untuk ibu hamil dan menyusui.
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Pemerataan akses ke layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dilakukan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) untuk pembangunan fasilitas kesehatan, dan mendorong KPBU untuk pembangunan
rumah sakit utamanya di daerah. Peningkatan efektivitas program JKN diupayakan untuk percepatan
peningkatan kepesertaan terutama sektor informal, peningkatan akses dan kualitas layanan
kesehatan program JKN, penguatan pengawasan terhadap rumah sakit, klinik dan rumah sakit oleh
Pemda untuk memastikan kualitas layanan kesehatan, mitigasi fraud dan efisiensi biaya operasional,
serta sinkronisasi dengan Pemda untuk mendorong sisi penawaran.
6.2

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan kualitas SDM (human capital) dan akselerasi infrastruktur menjadi dua elemen kunci
dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur memiliki
peran strategis dalam rangka mengejar ketertinggalan sehingga akselerasi daya saing dan
peningkatan kesejahteraan dapat terpenuhi. Melalui pembangunan infrastruktur Pemerintah ingin
mencapai tiga tujuan utama yaitu meningkatnya produktivitas ekonomi, mendorong aksesibilitas,
dan meningkatnya mobilitas yang pada gilirannya dapat menambah daya saing perekonomian. Untuk
memenuhi hal tersebut, pembangunan infrastruktur perlu didorong dari dua sisi, yaitu sisi supply dan
demand.
Dari sisi supply, akselerasi infrastruktur diarahkan untuk mendorong kapasitas produksi yang lebih
besar dan daya dukung infrastruktur yang lebih baik. Peningkatan kapasitas produksi dan
infrastruktur pendukung akan meningkatkan ketersediaan barang dan jasa melalui pola distribusi dan
mobilitas yang efisien sehingga mengurangi tekanan terhadap kesenjangan. Sementara dari sisi
demand, infrastruktur diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan kenaikan
permintaan barang dan jasa secara agregat.
Secara umum, kualitas infrastruktur Indonesia meskipun telah naik masih relatif tertinggal jika
dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Menurut data Global Competitiveness
Report (2017-2018), Indonesia menempati ranking ke 68 dari 140 negara (naik 12 peringkat dari
sebelumnya); berada dibawah Malaysia, Thailand, Singapura, dan India. Sementara itu, data Logistic
Performance Index (2016) menunjukkan kinerja logistik Indonesia berada pada ranking 63, jauh di
bawah Malaysia, Thailand, India dan Vietnam. Hal ini menandakan bahwa perlunya menjaga
komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam memenuhi ketersediaan Infrastruktur dalam jangka
menengah.
Komitmen pembangunan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 58/2017 yang
memuat tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang meliputi 245 proyek
infrastruktur, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri kedirgantaraan. Sejauh ini, Pemerintah
telah menyelesaikan 6 proyek PSN dengan nilai investasi sebesar Rp13,18 triliun dan 20 proyek
infrastruktur pada PSN sebelumnya (Perpres No.3/2016) dengan nilai investasi sebesar Rp33,35
triliun. Adapun sebagian proyek telah berada dalam tahap konstruksi serta sisanya berada dalam
tahap transaksi dan perencanaan.
Membangun infrastruktur dalam prosesnya dihadapkan pada sejumlah tantangan, diantaranya
adalah administrasi, koordinasi, keberlanjutan, dan pembiayaan. Kendala administrasi lazim terjadi
pada beberapa proyek infrastruktur antara lain meliputi regulasi (Perda, proses legislasi),
pembebasan lahan, keterbatasan kapasitas pihak ketiga, dan prosedur perijinan. Koordinasi yang
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belum efektif lintas sektoral, termasuk dengan Pemerintah Daerah, juga menjadi tantangan. Untuk
itu, perlu adanya penyelarasan pembangunan infrastruktur antar pusat dan daerah agar
pembangunannya dapat berbasis kewilayahan dengan tidak mengesampingkan prioritas
pembangunan nasional. Aspek keberlanjutan pasca pembangunan infrastruktur juga dapat menjadi
tantangan apabila tidak disertai dengan komitmen untuk melakukan pemeliharaan dan
pengalokasian biaya operasional yang memadai.
Tantangan terbesar dalam akselerasi infrastruktur adalah pembiayaan. Kebutuhan infrastruktur
dalam RPJMN diperkirakan sebesar Rp4.796,2 triliun, di mana pemenuhan pembiayaannya tidak
hanya bersumber dari pemerintah saja, namun perlu juga melibatkan peran badan usaha dan sektor
swasta. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sebesar 41 persen dapat dipenuhi dari APBN/APBD
sementara pendanaan sebesar 59 persen lainnya dipenuhi dari BUMN, dan swasta melalui skema
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Konsistensi pemerintah dalam membangun infrastruktur diwujudkan dengan pengalokasian
anggaran infrastruktur melalui APBN. Dalam kurun waktu 2015-2018, Pemerintah telah
mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp1.336,8 triliun, yang dianggarkan melalui belanja
modal K/L, belanja non K/L, transfer ke daerah dan dana desa, melalui DTK sebesar 25 persen untuk
infrastruktur, DAK fisik, dan Dana Desa. Sementara dari sisi pembiayaan, Pemerintah memberikan
penyertaan modal bagi BUMN, penerusan pinjaman, dan penjaminan. Pada tahun 2019, alokasi
infrastruktur diperkirakan berada dalam kisaran Rp431 triliun – Rp465 triliun.
Dalam mendukung target pembangunan di tengah ruang fiskal yang belum sepenuhnya memadai,
kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif. Adapun
berbagai skema pembiayaan kreatif dan inovatif yang telah dilakukan adalah dengan
memberdayakan peran swasta dan BUMN untuk pendanaan infrastruktur, misalnya dengan skema
KPBU antara lain melalui skema: viability gap fund (VGF), availability payment (AP) dan project
development facility (PDF). Selain itu Pemerintah juga terus memonitor peran BUMN sebagai agent
of development dalam rangka pencapaian outcome infrastruktur fisik.
Alternatif skema pembiayaan infrastruktur lain adalah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran
(PINA). Melalui skema ini, Pemerintah berupaya mendorong partisipasi BUMN dan swasta untuk
terlibat dan berkontribusi aktif dalam upaya penyediaan infrastruktur dengan meminimalisir peran
APBN. Skema PINA menjadi strategi bagi proyek-proyek infrastruktur yang memiliki tingkat return
optimal dan risiko minimum. Untuk menjaga agar pelaksanaan skema PINA berjalan efektif dan
efisien, Pemerintah senantiasa memonitor dan mengevaluasi proses delivery proyek infrastruktur
sampai dengan operasionalisasinya. Dengan demikian diharapkan risiko PINA dapat terkendali dan
Pemerintah dapat melalukan langkah-langkah mitigasi secara tepat apabila diperlukan.
Adapun arah kebijakan infrastruktur tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1) meningkatkan anggaran infrastruktur dan memperbaiki eksekusi proyek infrastruktur;
2) memberdayakan peran swasta, BUMN, BUMD, Pemda melalui pengembangan pembiayaan
kreatif dan inovatif serta PINA untuk menutup financing gap pendanaan infrastruktur;
3) meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agar pelaksanaannya
berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional;
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4) memperbaiki perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi untuk
mengatasi hambatan terknis;
5) meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama
pada K/L terkait infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dimaknai hanya dalam perspektif ekonomi, tetapi
merupakan upaya untuk memenuhi aspek keadilan antar generasi, karena pembangunan
infrastruktur bersifat investasi untuk generasi mendatang.
6.3

Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan salah satu program prioritas
pembangunan yang senantiasa diupayakan oleh Pemerintah. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan
bahwa arah kebijakan pengentasan kemiskinan difokuskan pada (i) penyelenggaraan perlindungan
sosial yang kompherehensif, (ii) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dan (iii) pengembangan
penghidupan yang berkelanjutan. Dalam lima tahun terakhir, indikator angka kemiskinan terus
membaik dari 11,5 persen pada tahun 2013 menjadi 10,1 persen pada tahun 2017. Namun demikian,
laju penurunannya mengalami perlambatan. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang ada sudah
menyentuh pada level kemiskinan kronis. Selain itu, apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan
ekonomi, efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi masalah kemiskinan juga mengalami
penurunan. Di sisi lain, indeks ketimpangan (gini ratio) juga menunjukkan pergerakan yang positif
menurun tipis dari 0,406 menjadi 0,391.
Untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, Pemerintah
menyusun strategi kebijakan melalui pengurangan beban masyarakat miskin dan rentan miskin serta
peningkatan kapasitas penghasilan yang dapat diperoleh masyarakat (income generating capacities).
Agar kedua strategi kebijakan tersebut dapat berdampak optimal maka diperlukan enabling
environment antara lain kondisi makroekonomi yang kondusif, tingkat inflasi yang terjaga,
tersedianya infrastuktur dasar, komitmen politik pimpinan di tingkat pusat dan daerah, dan
tersedianya ketahanan energi dan pangan.
Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan miskin, dilakukan melalui program
perlindungan sosial yang meliputi bansos dan jaminan sosial serta pemberian subsidi. Melalui
pemberian bansos seperti PKH, PIP, Bantuan Pangan, dan bantuan iuran program JKN (PBI JKN),
keluarga miskin dan rentan miskin diharapkan akan berkurang bebannya khususnya untuk
pendidikan, pangan, dan kesehatan. Di sisi lain, pemberian subsidi listrik, solar, LPG tabung 3 kg, dan
mitan juga diharapkan dapat mengurangi beban dan meningkatkan daya beli keluarga miskin dan
rentan miskin. Pemerintah juga konsisten memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat secara
bertahap melalui program JKN dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah terus berupaya
meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program-progam tersebut dengan memperbaiki
ketepatan sasaran yang diarahkan pada kelompok 40 persen masyarakat dengan status
kesejahteraan terendah. Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan dan disain program terus
disempurnakan.
Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dan rentan miskin dalam
memperoleh penghasilan dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Untuk
meningkatkan akses kepada permodalan, dilakukan melalui pemberian KUR Mikro, Kredit Ultra Mikro
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(UMI), dan Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP)/KUBe yang memberikan
bantuan modal usaha untuk membangun usaha mikro. Upaya peningkatan kapasitas penghasilan
masyarakat juga dilakukan melalui penyaluran Dana Desa. Anggaran Dana Desa tersebut dapat
dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat antara lain melalui program padat karya. Untuk
tahun 2018, program padat karya Dana Desa diprioritaskan di 100 kabupaten/kota prioritas dan
disinergikan dengan program percepatan pengurangan stunting.
Tabel 15 Perkembangan Anggaran Pengentasan Kemiskinan, Tahun 2013-2018 (Rp Triliun)
2013

2014

2015

2017
Unaudited

2016

2018
APBN

Bantuan Sosial
PKH

3,4

4,4

6,4

9,1

12,8

17,1

PIP

12,1

6,7

11,7

11,0

10,0

10,8

PBI JKN

-

19,9

19,9

24,8

25,5

25,5

1,6

2,2

2,8

3,2

3,4

4,1

BPNT

-

-

-

-

1,7

Bansos Rastra

-

-

-

-

-

Subsidi BBM & LPG 3 Kg

210,0

240,0

60,8

43,7

47,1

46,9

Listrik

100,0

101,8

58,3

63,1

50,6

47,7

Rastra

20,3

18,2

21,8

22,1

19,5

-

0,8

2,3

1,5

4,2

3,6

13,7

20,8

46,7

59,8

60,0

Bidik Misi

20,8

Subsidi

KUR
Dana Desa
Total

-

-

348,2

395,6

203,9

227,8

233,7

253,8

Sumber: Kementerian Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan secara bersamaan
mengurangi kesenjangan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar utamanya
melalui bansos, subsidi, dan Dana Desa.
Dalam periode 2013-2017, anggaran PKH meningkat cukup signifikan, yaitu dari Rp3,4 triliun pada
tahun 2013 menjadi Rp12,8 triliun di tahun 2017. Peningkatan tersebut disebabkan oleh
bertambahnya cakupan sasaran dari 2,3 juta RTS pada tahun 2013 menjadi 6 juta KPM tahun 2017,
dan ditargetkan 10 juta KPM pada tahun 2018. Di sisi lain, penyaluran subsidi pangan (Rastra)
mencapai Rp19,1 triliun pada tahun 2013 dengan target sasaran penerima sebanyak 15,5 juta RTS.
Sejak tahun 2017, sebagian subsidi pangan disalurkan dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT) dengan target 1,4 juta KPM, sedangkan sekitar 14,3 juta RTS masih menerima subsidi dalam
bentuk Rastra. Memasuki tahun 2018, BPNT diperluas cakupannya kepada 10 juta KPM sementara
5,6 juta KPM lainnya masih menerima dalam bentuk bansos Rastra. Transformasi dari Rastra menjadi
BPNT tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran subsidi pangan
sehingga masyarakat penerima mendapatkan manfaat yang maksimal.
Salah satu alat kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah melalui
pemberian subsidi energi (subsidi BBM dan subsidi listrik). Pada tahun 2013, realisasi subsidi energi
mencapai Rp310, triliun, namun seiring dengan dilakukannya kebijakan reformasi subsidi kebijakan
subsidi energi mulai turun sejak tahun 2015. Agar penyaluran subsidi energi lebih optimal dalam
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, Pemerintah terus melakukan perbaikan mekanisme
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penyaluran, sebagaimana yang dilakukan dalam hal kebijakan subsidi listrik. Pada tahun 2017,
Pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga
dengan daya 900 VA melalui pemadanan data pelanggan PT PLN dengan data terpadu untuk program
penanganan fakir miskin. Hal ini dilakukan agar subsidi listrik dinikmati oleh masyarakat yang layak
menerima yaitu golongan masyarakat miskin dan rentan miskin.
Boks 9 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
PKH merupakan salah satu program bantuan sosial yang diharapkan dapat mendorong percepatan pengentasan
kemisinan dan penurunan kesenjangan. Program ini berperan untuk mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) terhadap kesehatan dan pendidikan sehingga dalam jangka panjang anak-anak KPM memiliki
kesempatan meraih kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan orangtuanya.
Dalam lima tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat PKH. Beberapa kebijakan yang signifikan
antara lain perluasan kepesertaan di tahun 2016 yang semula 3,5 juta KPM menjadi 6 juta KPM dan penambahan
komponen kondisionalitas penyandang disabilitas dan lansia (>70 tahun). Selain itu, terdapat perubahan besaran indeks
bantuan menjadi flat sebesar Rp.1,89 juta per tahun per KPM pada tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2017, besaran
bantuan disesuaikan menjadi Rp2 juta per tahun per KPM untuk peserta PKH wilayah akses (Papua dan Papua Barat),
lansia, dan penyandang disabilitas. Untuk memenuhi aspek keuangan inklusif, meningkatkan akuntabilitas dan
ketepatan sasaran, mulai tahun 2016 secara bertahap penyaluran bantuan PKH dilakukan secara non tunai melalui
layanan keuangan digital yang dalam perkembangannya kemudian melibatkan agen bank serta e-waroeng PKH.
Perubahan indeks bantuan PKH menjadi flat amount ini dapat mereduksi efektivitas program PKH sebagai instrumen
untuk perubahan perilaku terhadap kesehatan dan pendidikan serta kurang memenuhi aspek keadilan. Dengan cakupan
kepesertaan yang semakin besar, jika tidak diimbangi dengan kesiapan implementasi (sistem informasi manajemen
untuk mendukung proses verifikasi pemenuhan kewajiban, pendamping yang berkualitas, dan fasilitas pendidikan dan
kesehatan), PKH berpotensi menjadi kurang optimal terlebih di wilayah dengan keterbatasan akses.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kenaikan besaran bantuan PKH jauh lebih lambat dibandingkan kenaikan dengan
Garis Kemiskinan (GK). Pada tahun 2007, bantuan PKH mencapai 20 persen GK sedangkan pada tahun 2017 hanya
mencapai 12 persen GK. Berdasarkan best practice, bantuan Conditional Cash Transfer (CCT) akan memiliki dampak
yang signifikan jika besarannya mencapai 16-25 persen dari konsumsi rumah tangga (Brazil 19 persen, Filipina 16
persen). Untuk itu, besaran bantuan perlu disesuaikan agar PKH dapat berperan optimal sebagai instrumen perubahan
perilaku. Selain itu, kenaikan bantuan juga diharapkan akan meningkatkan konsumsi keluarga miskin dan rentan miskin.
Perkembangan Bantuan PKH dan Garis Kemiskinan per keluarga per bulan (1 keluarga = 3,5 orang, indeks)
224.65

240.0
200.0
160.0
120.0

135.97

80.0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Indeks bantuan

2014

2015

2016

2017

2018

Garis kemiskinan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rerata bantuan

115,833

115,833

115,833

115,833

115,833

115,833

150,000

145,000

150,000

179,750

157,500

157,500

Garis kemiskinan

583,440

639,226

700,917

741,041

818,090

870,475

950,691 1,059,573 1,157,716 1,240,351 1,310,673

%bantuan dari GK

19.85%

18.12%

16.53%

15.63%

14.16%

13.31%

15.78%

13.68%

12.96%

14.49%

12.02%

Untuk menentukan arah kebijakan PKH di tahun 2019 maka dilakukan simulasi untuk menghitung dampak dari
beberapa pilihan kebijakan yaitu perluasan kepesertaan dari 10 juta KPM menjadi 15 juta KPM (skenario 1) atau
kenaikan besaran bantuan sebesar 50 persen (skenario 2) atau 100 persen (skenario 3). Dengan menggunakan data
Susenas Maret tahun 2017 dan model dynamic CGE - microsimulation model, maka diperoleh hasil simulasi Secara
lengkap hasil simulasi terlampir sebagai berikut.
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Asumsi

Kemiskinan
%

Kesenjangan

▲

Konsumsi

PDB

Tambahan alokasi

▲

▲

▲

(Triliun Rp)

Baseline 2019

9.40

0.39417

Skenario 1

9.39

-0.01

0.39364

-0.0005

0.1358

0.014

10.07

Skenario 2

9.21

-0.19

0.39345

-0.0007

0.1287

0.013

9.45

Skenario 3

9.01

-0.39

0.39273

-0.0014

0.2575

0.026

18.9

Hasil simulasi menunjukkan opsi kenaikan besaran bantuan mempunyai dampak yang lebih besar terhadap penurunan
kemiskinan dan kesenjangan dibandingkan opsi perluasan kepesertaan. Apabila melihat dampak terhadap konsumsi
dan PDB, dengan memperhitungkan dampak tidak langsung, perluasan kepesertaan memberikan dampak yang lebih
baik dibandingkan dengan kenaikan bantuan. Hal ini dikarenakan pemberian bantuan kepada rumah tangga di desil yg
lebih atas mempunyai multiplier effect lebih besar. PKH memang tidak didisain untuk mendorong pertumbuhan tetapi
untuk mengubah perilaku yang dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan.
Berdasarkan hasil simulasi dan mempertimbangkan kesiapan implementasi, urgensi penyesuaian besaran bantuan, dan
ketersediaan anggaran maka arah kebijakan PKH 2019 untuk meningkatan efektivitas melalui kenaikan besaran
bantuan PKH dan mengembalikan skema bantuan menjadi sesuai komponen kondisionalitas. Selain itu, untuk
mendorong efektivitas PKH dilakukan dengan meningkatkan akurasi data KPM, penyempurnakan mekanisme
penyaluran non tunai, meningkatkan kualitas verifikasi pemenuhan kewajiban dengan penguatan MIS dan
peningkatan kualitas pendamping, memastikan ketersediaan faskes/fasdik, dan sinergi dengan program
perlindungan sosial lainnya. Sementara itu, untuk komponen lansia dan disabilitas dapat dilakukan melalui program
terpisah di luar PKH yang tidak menerapkan kondisionalitas.

Pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan dan
kesenjangan. Pertama, masih terbatasnya akses masyarakat miskin dan rentan miskin kepada layanan
dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Distribusi fasilitas kesehatan (faskes) dan
fasillitas pendidikan (fasdik) masih terpusat di kota besar dan akses menuju ke faskes dan fasdik
terlebih di daerah terpencil masih menjadi kendala. Selain itu, akses masyarakat miskin kepada
pekerjaan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan permodalan untuk pengembangan penghidupan
yang berkelanjutan juga masih terbatas.
Kedua, belum optimalnya dampak berbagai program Pemerintah yang diarahkan untuk
mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya
penyelenggaraan program khususnya dalam hal akurasi penetapan sasaran program, mekanisme
penyaluran bantuan serta monitoring dan evaluasi.
Ketiga, belum efektifnya sinergi di berbagai level terkait dengan hubungan antar instansi Pemerintah
maupun hubungan antara Pemerntah Pusat dan daerah. Program yang ada saat ini berjalan masingmasing sehingga perlu adanya sinergi antar K-L dan belum sepenuhnya sejalan dengan program yang
dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Dengan adanya sinergi dan konvergensi dampak programprogram tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih optimal.
Untuk menjawab berbagai tantangan yang ada, formulasi kebijakan fiskal untuk mendukung
pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Pertama, meningkatkan akses kepada layanan dasar. Pemerintah terus berupaya untuk
meningkatkan pemerataan supply side antar daerah salah satunya dengan optimalisasi DTK. Selain
itu, program bantuan sosial dan subsidi terus ditingkatkan kualitas implementasi dan efektivitasnya.
Untuk tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan sinergi dan konvergensi program bansos dan
subsidi agar memberikan dampak yang lebih optimal. Untuk bantuan pangan, yang merupakan
transformasi dari subsidi rastra, direncanakan akan disalurkan sepenuhnya melalui mekanisme
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nontunai dan diintegrasikan dengan PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Kebijakan PKH tahun 2019
adalah mendorong efektivitas progam dengan meningkatkan besaran bantuan diikuti dengan
beberapa perbaikan antara lain penguatan verifikasi pemenuhan kondisionalitas, pemberian bantuan
sesuai kondisionalitas dan memenuhi aspek keadilan, dan pemberian bantuan untuk lansia terpisah
di luar program PKH. Sementara itu, untuk mendorong pemenuhan kebutuhan perumahan bagi
masyarakt berpenghasilan rendah, Pemerintah terus mendorong pemanfaatan fasilitas pembiayaan
perumahan melalui sinergi program FLPP, subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, dan
Tapera.
Kedua, meningkatkan akses ke pekerjaan melalui perbaikan kualitas SDM. Pemerintah mendorong
pendidikan kejuruan melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan. Peningkatan link and match
antara sistem pendidikan dan dunia usaha. Selain itu juga mendorong penguasaan dan
pengembangan teknologi dari dalam dan luar negeri.
Ketiga, meningkatkan akses ke permodalan. Mendorong pemanfaatan dan fasilitas untuk
pemberdayaan melalui KUR, Dana Bergulir KUMKM, dan pembiayaan Ultra Mikro melalui sosialisasi
yang lebih intensif serta penurunan beban bunga kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Keempat, menguatkan fungsi pajak untuk redistribusi pendapatan. Selain perluasan basis pajak untuk
meningkatkan penerimaan perpajakan, Pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen distribusi
kesejahteraan dengan menerapkan pajak yang bersifat progresif kepada masyarakat.
Kelima, mengendalikan harga pokok. Harga bahan-bahan pokok sangat sensitif dengan tingkat
kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh sebab itu Pemerintah berupaya untuk tetap menjaga
keseimbangan harga bahan pokok melalui perbaikan tata niaga bahan pokok, efisiensi distribusi, dan
memotong mata rantai distribusi bahan pokok untuk mengurangi kesempatan para pemburu rente
di sektor bahan-bahan pokok. Subsidi lebih tepat sasaran juga dapat menjaga kemampuan
masyarakat miskin untuk membeli kebutuhan pokok.
Gambar 11 Skema Program Pengurangan Kemiskinan
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6.4
6.4.1

Isu Strategis: Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Stunting dan Disaster
Management
Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

Saat ini Indonesia memasuki periode dengan bonus demografi yang diperkirakan akan bertahan
hingga tahun 2030. Dalam bonus demografi tersebut, komposisi perempuan dengan usia produktif
meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan peluang yang
dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jika diberdayakan dengan optimal.
Namun demikian, rasio perempuan usia 15 tahun ke atas yang mengurus rumah tangga di Indonesia
saat ini meningkat dari 14,63 persen pada tahun 2015 menjadi 37,79 persen di tahun 2016. Selain itu,
perempuan Indonesia juga belum mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki di dunia
kerja. Meningkatnya proporsi perempuan dalam angkatan kerja tidak didukung dengan menurunnya
perbedaan upah antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. Angkatan kerja perempuan pada
tahun 2016 adalah sebesar 48 persen dan meningkat dari 29,5 persen di tahun 2015. Sementara
besaran upah perempuan di sebagian besar sektor perekonomian pada tahun 2017 masih lebih
rendah daripada upah tenaga kerja laki-laki.
Menurut Duflo (2012), pembangunan ekonomi dan pemberdayaan perempuan saling mempengaruhi
satu sama lain. Pembangunan ekonomi yang efektif ditunjukkan oleh beberapa indikator, diantaranya
perbaikan angka partisipasi pendidikan perempuan dan anak perempuan, penurunan angka kematian
ibu dan anak serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Sejauh ini, langkahlangkah yang diambil Pemerintah telah berhasil meningkatkan kesetaraan gender yang tercermin dari
membaiknya indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia yang pada dasarnya sama seperti IPM namun lebih
memperhatikan ketimpangan gender. Berdasarkan data BPS, IPG di Indonesia membaik dari 89,42
pada tahun 2010 meningkat menjadi 91,03 di tahun 2015. Meskipun meningkat, namun di wilayah
ASEAN peringkat IPG Indonesia berada di bawah Thailand dan Filipina.
Indikator lain yang menunjukkan upaya penyetaraan gender adalah indeks pemberdayaan gender
yang menunjukkan partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan
keputusan. Pada tahun 2015, partisipasi perempuan Indonesia di bursa kerja meningkat secara
signifikan, baik pada sektor formal dan informal. Pada sektor formal, 46 persen perempuan
menduduki pucuk pimpinan, bekerja sebagai teknisi dan pekerja profesional. Selanjutnya di sektor
informal, 42 persen perempuan Indonesia menjadi pengusaha kecil dan menengah. Sementara itu,
partisipasi perempuan di bidang politik ditunjukkan dari keterwakilan perempuan dalam parlemen
yaitu mencapai 17,3 persen di tahun 2015. Di sisi pendidikan, terjadi peningkatan kesempatan bagi
perempuan untuk bersekolah yang tercermin dari angka harapan lama sekolah perempuan dan lakilaki yang relatif sama dan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar untuk
perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program Pemerintah untuk pengarusutamaan gender
berkontribusi untuk meningkatkan kemampuan dasar perempuan Indonesia. Menyadari kondisi
tantangan gender di atas, Pemerintah terus berupaya mendorong potensi peran perempuan
Indonesia yang diharapkan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi, produktivitas, dan
pengurangan kemiskinan serta ketimpangan di Indonesia. Meningkatnya partisipasi perempuan
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dalam perekonomian tersebut akan mampu mendorong ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi.
Meningkatnya peran perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan juga akan
mengurangi ketidaksetaraan antargenerasi serta memperbaiki kualitas pertumbuhan anak-anak di
masa yang akan datang.
Pemerintah pada dasarnya telah melakukan berbagai program kebijakan untuk mendukung
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah telah
meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program-program Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Penerapan gender budgeting tersebut secara khusus ditujukan
untuk (i) meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja khususnya sektor formal, (ii)
meningkatkan produktivitas perempuan melalui kewirausahaan, serta (iii) meningkatkan kesehatan
dan nutrisi bagi perempuan. Pertama, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja,
Pemerintah secara konsisten terus mendorong adanya lingkungan kerja yang kondusif dengan
penguatan regulasi yang lebih berpihak pada perempuan dalam hal hak cuti hamil dan melahirkan.
Kedua, untuk meningkatkan mata pencaharian perempuan melalui kewirausahaan, Pemerintah terus
berusaha untuk meningkatkan akses perempuan terhadap perbankan sekaligus akses ke permodalan
antara lain melalui pinjaman kredit KUR. Sementara itu, bagi perempuan yang belum memiliki akses
perbankan (bankable) dilakukan melalui progam Ultra Mikro (UMi). Ketiga, untuk meningkatkan
kesehatan dan nutrisi bagi perempuan dapat dilakukan dengan memperkuat program layanan
kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui serta memperkuat program peningkatan gizi bagi perempuan
termasuk anak perempuan.
Upaya pemberdayaan perempuan tidak hanya dilakukan melalui Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan juga dilakukan
antara lain melalui pemberian bantuan tunai bersayarat dan familiy development session PKH serta
pemberian pelatihan dan kredit usaha melalui KUBe dan KUR guna meningkatkan peran perempuan
di dalam ekonomi keluarga. Terdapat beberapa program lain di beberapa Kementerian yang juga
bertujuan untuk pengarusutamaan gender. Salah satunya adalah program Generasi Sehat Cerdas di
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk mendukung
pencapaian-pencapaian yang sudah disebutkan diatas, masih diperlukan sinergi program antar K/L
serta antara Pemerintah pusat dan daerah.
Untuk tahun 2019, arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mendorong peningkatan peran
perempuan diantaranya melalui (i) gender responsif budgeting (ARG), anggaran tersebut
mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses dan manfaat serta
berpartisipasi secara setara dalam pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut maka dilakukan
dengan melakukan tagging bagi program kegiatan yang berbasis pengarusutamaan gender, (ii)
mengintegrasikan kegiatan dan pendanaan program Gerakan Sehat Cerdas ke Dana Desa dan
program K/L lainnya, (iii) melakukan uji coba implementasi penyediaan fasilitas tempat penitipan
anak di lingkungan kerja, (iv) peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan vokasi dan
teknologi guna mendukung kesiapan perempuan untuk bersaing di dunia usaha dan membuka
peluang investasi. (v) mendorong penguatan arah PKH untuk mengurangi angka mortalitas ibu dan
anak.
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6.4.2

Perubahan Iklim

Pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Nawacita yang
mencakup antara lain meningkatkan produktivitas dan daya saing global, meningkatkan kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pendekatan
pembangunan ini selaras dengan tujuan pembangunan rendah karbon (low carbon
development) dan ketahanan terhadap perubahan iklim (climate resilience) yang dituangkan
dalam program prioritas lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019.
Komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sampai dengan tahun 2020
adalah 26 persen. Selanjutnya, paska 2020 Indonesia memperbarui target penurunan emisi yang
dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai Paris Agreement dalam
kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebesar 29 persen
dan dengan bantuan internasional sebesar 41 persen pada tahun 2030. Pelaksanaan
pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ini juga menjadi upaya untuk mencapai
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan melakukan kajian Mitigation Fiscal Framework (MFF)
yang menunjukkan bahwa dengan dukungan anggaran perubahan iklim seperti saat ini, maka
diperkirakan penurunan emisi hanya dapat mencapai 15 persen pada tahun 2020. Keberpihakan
terhadap alokasi dan penajaman eksekusi anggaran perubahan iklim sangat dibutuhkan guna
mencapai target penurunan emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020. Kajian tersebut juga
didukung oleh laporan Bappenas tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) pada tahun 2018, bahwa penurunan emisi GRK sampai dengan
tahun 2016 sebesar 13,47 persen untuk tiga bidang, yaitu bidang berbasis lahan, bidang energi,
dan bidang pengelolaan limbah. Hal tersebut mengindikasikan perlunya tindakan tambahan
untuk menangani perubahan iklim baik dari segi perencanaan maupun penganggaran publik,
swasta, maupun bantuan internasional.
Dalam dokumen NDC Indonesia tahun 2016, disebutkan bahwa untuk mendukung komitmen
Indonesia akan penurunan emisi, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sekitar
US$17,48 miliar untuk adaptasi, mitigasi dan kegiatan pendukung perubahan iklim untuk
periode 2007 sampai 2014. Indonesia akan terus memberikan dana untuk pelaksanaan tindakan
dan rencana perubahan iklim, termasuk mengalokasikan total US$55,01 miliar untuk periode
2015 sampai 2019 (NDC, 2016).
Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan efektivitas pendanaan perubahan iklim, Pemerintah
melakukan kegiatan penandaan anggaran (budget tagging) dengan meminta kementerian dan
lembaga (K/L) untuk menandai program dan kegiatan yang terkait mitigasi perubahan iklim. Proses
ini telah mulai diatur melalui PMK Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L) TA 2015 yang menjadi dasar pelaksanaan
penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim.Tujuan kegiatan penandaan anggaran tersebut adalah
untuk mengetahui pembiayaan perubahan iklim terutama pada 6 (enam) K/L sebagai implementasi
dari Perpres 61/2011 tentang RAN-GRK. Secara rinci pembiayaan mitigasi perubahan iklim di setiap
K/L dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang merupakan hasil dari proses penandaan anggaran.
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Grafik 44 Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim, Tahun 2016-2017 (Rp Miliar)

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan hasil penandaan anggaran, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk
mitigasi perubahan iklim sebesar Rp72,35 triliun atau sekitar 3,5 persen dari total pagu belanja
perubahan Pemerintah pusat tahun anggaran 2016. Pembiayaan perubahan iklim ini mengalami
peningkatan pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp81,79 triliun atau sekitar 3,9 persen
dari total pagu belanja Pemerintah pusat.
Pembiayaan mitigasi perubahan iklim ini terdiri atas sektor berbasis lahan, berbasis energi serta
pengelolaan limbah. Dalam sektor berbasis lahan terdiri atas Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (KPUPR), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dengan total
pembiayaan sebesar Rp8,9 triliun. Sektor berbasis energi yang terdiri atas KPUPR, Kementerian
Perhubungan, KESDM, dan Kementerian Perindustrian memiliki total pembiayaan paling besar
yaitu Rp59,7 triliun dan sektor pengelolaan limbah memiliki alokasi anggaran paling kecil yaitu
sebesar Rp3,8 triliun pada KPUPR dan KLHK.
Grafik 45 Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Berdasarkan Sektor, Tahun 2016

Sumber: Kementerian Keuangan

Di samping penandaan anggaran perubahan iklim, Pemerintah juga mendorong pemda untuk
turut serta dalam pembiayaan yang mendukung mitigasi perubahan iklim. Mulai tahun 2018,
Pemerintah memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi maupun sisa DBH Dana Reboisasi di
pemda yang bersifat earmarked untuk kegiatan yang mendukung pengendalian perubahan iklim,
melalui Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan mengalokasikan paling
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sedikit 50 persen dari DBH Dana Reboisasi, khususnya bagi daerah-daerah yang rawan
kebakaran hutan dan lahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
Selain itu, pembiayaan perubahan iklim masih sangat bergantung dari pembiayaan Rupiah
murni. Pada tahun 2017 misalnya dari total pagu anggaran Rp 146,8T, sekitar 85 persen dari
Rupiah murni, sementara komponen hibah luar negeri dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
belum memberikan kontribusi secara signifikan. Salah satu upaya ekstensifikasi sumber
pembiayaan melalui skema penerbitan SBN/SBSN (Green Sukuk dan Green Bond) yang dapat
dimanfaatkan sebagai pembiayaan alternatif pembangunan ekonomi rendah karbon dan
peningkatan ketahanan iklim. Beberapa sektor yang dapat dibiayai dengan instrumen
pembiayaan ini antara lain: energi baru dan terbarukan, efisiensi energi, ketahanan perubaha n
iklim, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah untuk energi serta pertanian
berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia juga mengupayakan pembiayaan perubahan iklim internasional, terutama
melalui Green Climate Fund (GCF). GCF merupakan sumber dana utama internasional untuk
penanggulangan perubahan iklim dan Indonesia mempunyai potensi untuk mendapatkan pendanaan
yang cukup besar jika dapat mempersiapkan proyek yang memenuhi syarat GCF. Estimasi kasar
potensi pendanaan yang dapat diperoleh Indonesia dari GCF untuk mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim sebesar $2.8 miliar per tahun.
Sebagai National Designated Authority (NDA) atau core interface antara Pemerintah dan GCF, dengan
kewenangannya, Kementerian Keuangan dapat mendorong program/proyek mitigasi dan/atau
adaptasi untuk didanai oleh GCF sehingga Indonesia mendapatkan manfaat nyata dari GCF. Saat ini
sudah ada 1 proyek yang telah disetujui NDA dan diajukan kepada GCF untuk dipertimbangkan
mendapatkan pendanaan dan beberapa proyek/program yang sedang dalam tahap reviu.
Untuk isu terkait teknis, kebijakan anggaran perubahan iklim yang akan ditempuh adalah (i)
penguatan kementerian dan lembaga dalam merumuskan perencanaan penganggaran berdasarkan
pendekatan PBK dengan sasaran penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim, (ii)
penguatan pembiayaan perubahan iklim melalui skema pembiayaan inovatif seperti KPBU,
BLU/BLUD, SBN/SBSN (green bond dan green sukuk), (iii) penguatan dan penajaman skema transfer
ke daerah dan dana desa yang mendukung pembiayaan perubahan iklim, (iv) akselerasi/percepatan
pemanfaatan bantuan pembiayaan internasional seperti Green Climate Fund (GCF), Global
Environment Fund (GEF), Adaptation Fund, (v) penyelarasan dengan pembiayaan terkait Sustainable
Development Goals di Indonesia, (vi) penyelarasan dengan pembiayaan dari sektor perbankan terkait
dukungan dan investasi perbankan terhadap isu perubahan iklim, (vii) penyelarasan dengan skema
pembiayaan swasta lainnya seperti filantropi dan Corporate Social Responsibility (CSR).
6.4.3

Upaya Akselerasi Penurunan Stunting

Stunting merupakan kondisi anak yang lebih pendek dari rerata tinggi badan normal anak-anak
seusianya akibat kekurangan gizi (kondisi gagal tumbuh). Kondisi tersebut berdampak pada
penurunan tingkat kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit. Dalam jangka panjang, stunting
dapat menurunkan produktivitas individu yang dapat berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan
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kesenjangan serta menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu akselerasi dari
program penurunan stunting yang telah dilakukan selama ini.
Tabel 16 Lima Pilar Penanganan Stunting
PILAR 1
•Komitmen dan
Visi Pimpinan
Tertinggi
Negara

PILAR 2
•Kampanye
Nasional untuk
Kesadaran,
Perubahan
Perilaku,
Komitmen
Politik dan
Akuntabilitas

PILAR 3
•Konvergensi,
Koordinasi, dan
Konsolidasi
Program
Nasional,
Daerah, dan
Masyarakat

PILAR 4
•Kebijakan
Keamanan
Pangan Bergizi

PILAR 5
•Pemantauan
dan Evaluasi

Berbagai referensi ilmiah dan pengalaman internasional menunjukkan bahwa stunting menghambat
pertumbuhan ekonomi dengan potensi hilangnya GDP sebesar 11 persen dan mengurangi
pendapatan pekerja hingga 20 persen. Di samping itu, apabila tidak ditangani secara tepat, dalam
jangka panjang stunting beresiko terhadap memburuknya kesenjangan dengan mengurangi 10
persen dari total pendapatan seumur hidup dan mengakibatkan kemiskinan antar generasi.
Meskipun mengalami penurunan, dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 27,5 persen di tahun 2016,
prevalensi stunting di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Tingkat
stunting di Indonesia merupakan tertinggi ke dua di Asia Tenggara setelah Kamboja, bahkan lebih
tinggi dibandingkan beberapa negara Afrika seperti Zimbabwe, Ghana, dan Kenya. Untuk itu,
Pemerintah melakukan upaya untuk mengakselerasi penurunan stunting dengan menjadikan
stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Sebagai langkah konkret, pada tahun
2017, Pemerintah meluncurkan strategi percepatan penurunan stunting yang dijabarkan dengan lima
pilar penanganan stunting sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di atas.
Sementara itu, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan
intervensi gizi sensitif yang dilaksanakan oleh K/L dan Pemerintah daerah. Intervensi gizi spesifik
ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang umumnya dilakukan oleh
sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu
relatif pendek. Sementara itu, intervensi gizi sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan
pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain air bersih dan sanitasi, dengan sasaran
masyarakat umum. Untuk tahun 2018, pelaksanaan intervensi stunting diprioritaskan di 100
kabupaten/kota utama dengan 10 desa sasaran di masing-masing kabupaten/kota. Pemilihan 100
kabupaten/kota tersebut didasarkan atas kriteria jumlah dan prevalensi balita stunting yang dibobot
dengan tingkat kemiskinan provinsi (desa-kota).
Dari sisi anggaran, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk berbagai
program yang berkontribusi kepada penurunan stunting. Anggaran tersebut tersebar di beberapa
K/L, antara lain Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, alokasi penurunan stunting juga diberikan dalam
bentuk TKDD antara lain melalui: (1) DAK Fisik bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi; (2) Dana
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Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB), serta
(3) Dana Desa yang digunakan oleh desa untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Meskipun alokasi anggaran untuk penurunan stunting relatif besar, namun berbagai tantangan masih
harus dihadapi dalam pelaksanaan program-program penurunan stunting. Tantangan yang pertama
berkenaan dengan koordinasi dan sinergi, baik antar-K/L maupun antara Pemerintah dan pemda yang
masih perlu ditingkatkan. Berbagai program K/L yang masih bersifat sektoral perlu ditingkatkan
sinerginya sehingga dapat sepenuhnya mendukung program penurunan stunting baik di pusat
maupun daerah.
Hal kedua yang menjadi tantangan adalah kualitas, cakupan, dan sasaran pelaksanaan program yang
masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pelaksana program di lapangan baik dalam hal kualitas
maupun kuantitas, belum adanya mekanisme untuk memastikan ketercapaian output, serta
lemahnya monitoring dan evaluasi menyebabkan implementasi program menjadi tidak maksimal.
Tantangan ketiga adalah belum meratanya akses kepada layanan kesehatan, pendidikan anak usia
dini, air bersih, dan sanitasi. Data BPS (2017) menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki
akses kepada air minum hanya sekitar 72 persen dan akses kepada sanitasi sebesar 67 persen.
Tantangan lainnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan pola hidup sehat yang
berpengaruh pada kurang baiknya praktek pengasuhan.
Untuk tahun 2019, arah kebijakan penurunan stunting tetap diarahkan sesuai dengan strategi
percepatan penurunan stunting dengan memperluas cakupan intervensi stunting ke 160
kabupaten/kota. Selain itu, untuk mengakselerasi penurunan stunting maka arah kebijakan fiskal
adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran program penurunan stunting yang ada saat ini melalui
implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (result based planning and
budgeting) dan pengembangan budget tagging di tingkat K/L untuk monitoring dan evaluasi
penggunaan anggaran dan capaian program.
2. Memperkuat konvergensi program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota hingga di level desa. Hal
ini dilakukan antara lain melalui peningkatan sinergi dan koordinasi kabupaten dan desa dalam
perencanaan dan penganggaran program serta konvergensi pelaksanaan intervensi prioritas
pada 1.000 HPK dari seluruh rumah tangga sasaran yang ada di tingkat desa.
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program (delivery) yang telah ada saat ini,
antara lain melalui peningkatan kualitas SDM pelaksana program (misalnya tenaga pendidik
PAUD dan penyuluh kesehatan masyarakat) serta penguatan monitoring dan evaluasi agar dapat
mengukur pencapaian kinerja.
4. Meningkatkan cakupan dan kualitas program perlindungan sosial yang berkontribusi terhadap
penurunan stunting khususnya bantuan pangan, PKH, dan JKN.
Upaya mengakselerasi program penurunan stunting yang melibatkan banyak K/L dan Pemerintah
daerah dilakukan melalui skema Program for Result yang berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan
perbaikan/reformasi untuk mencapai target penurunan stunting yang telah ditentukan.
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6.4.4

Penguatan Kerangka Kebijakan Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (Disaster Risk
Financing and Insurance)

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam jenis bencana dengan intensitas kejadian
bencana alam yang tinggi. Indonesia termasuk dalam daftar 35 negara di dunia yang mempunyai
risiko tinggi jatuhnya korban jiwa akibat berbagai jenis bencana alam. Kerugian ekonomi akibat
bencana besar atau katastropik juga tercatat sangat tinggi, dimana dalam kurun waktu 2004 – 2013
Indonesia mengalami beragam bencana dengan total kerugian sebesar Rp126,7 triliun.
Menghadapi tantangan ini, arah kebijakan penanggulangan bencana diutamakan untuk mengurangi
risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dalam menghadapi bencana. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025 telah mencantumkan upaya penanggulangan bencana sebagai bagian dari delapan misi
pembangunan nasional. Pada RPJMN 2015-2019, strategi penanggulangan bencana dipusatkan pada
tiga pilar yaitu: (i) internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan di Pusat dan Daerah, (ii) penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan (iii)
peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana.
Secara khusus Pemerintah telah menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)
secara berkala, dimana dalam Renas PB periode 2015-2019 Pemerintah mencanangkan visi
“Menjadikan Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana” dengan empat misi yaitu: (i) membangun
efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan yang memiliki risiko bencana,
terutama pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan, (ii) meningkatkan efektivitas penanganan
tanggap darurat, (iii) melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana, dan
masyarakat yang terkena bencana untuk lebih mandiri, dan (iv) meningkatkan kemampuan dan
akuntabilitas dalam tata kelola penanggulangan bencana.
Nilai kerugian ekonomi akibat bencana tercatat sangat tinggi dalam beberapa kejadian bencana
katastropik. Sebagai contoh, gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada 2004 menyebabkan
kerugian ekonomi paling tinggi, mencapai Rp41,4 triliun. Namun, nilai kerugian tersebut,
sebagaimana perkiraan Bank Dunia, hanya menggambarkan 60 persen dari nilai kerugian
sesungguhnya.
Grafik 46 Kerugian, Dana Kontinjensi, dan Penyerapan, Tahun 2005-2017

Sumber: Kementerian Keuangan
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Kerugian ekonomi ini tersebar pada kerusakan pada infrastruktur dan barang milik negara, barang
milik rumah tangga, barang milik swasta dan fasilitas umum atau sosial. Kerugian ekonomi yang besar
disebabkan antara lain oleh kualitas infrastruktur yang belum ramah bencana dan belum adanya
kebijakan pembiayaan untuk mitigasi dan transfer risiko secara menyeluruh. Sehingga, ketika terjadi
bencana, sebagian besar kerugian ekonomi akan ditanggung oleh Pemerintah dan masyarakat. Selain
kerugian ekonomi, bencana alam juga berpotensi menurunkan penerimaan pajak pada wilayah yang
terkena bencana dalam beberapa tahun setelah terjadinya bencana.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dalam
menyediakan pendanaan bagi kegiatan pengelolaan kebencanaan. Selama 12 tahun terakhir, alokasi
APBN untuk Dana Kontijensi paling tinggi sebesar Rp4 Triliun setiap tahunnya atau rata-rata hanya
setara dengan 20 persen dari nilai kerugian ekonomi. Di sisi lain, di masa tidak terjadi bencana, Dana
Kontijensi belum termanfaatkan secara optimal. Alokasi Dana Kontijensi untuk APBN Tahun 2015,
2016, dan 2017 masing-masing tersedia sebesar Rp4 Triliun, hanya terserap masing-masing sebesar
Rp3,35 Triliun, Rp2,50 Triliun dan Rp2,61 Triliun. Dengan kondisi-kondisi tersebut Indonesia
mempunyai risiko fiskal akibat bencana.
Dalam hal pengelolaan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan
Bencana memberikan amanat mengenai tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan
bencana dalam UU tersebut diantaranya termasuk dalam hal penyediaan pendanaan dan mengelola
bantuan bencana dalam ketiga tahapan dimaksud.
Saat ini, kebijakan Pemerintah mengenai pembiayaan bencana dijalankan melalui dua pendekatan,
yaitu pendekatan pembiayaan untuk prabencana atau ex-ante dan pembiayaan untuk tanggap
darurat dan pascabencana atau ex-post. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menyebutkan bahwa anggaran APBN dan APBD
disediakan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Namun, dalam
implementasinya, kebijakan dan skema yang diterapkan pada saat ini didominasi oleh perangkat
pembiayaan ex-post melalui mekanisme alokasi anggaran (BNPB dan rekening Bendahara Umum
Negara/BUN) dan realokasi anggaran (Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemensos dan
KemenPUPeRa) serta bantuan dari masyarakat dan internasional.
Adapun mekanisme pembiayaan yang melibatkan APBN dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Skema Pembiayaan Prabencana (Ex-ante).
Pemerintah belum mempunyai kebijakan yang menyeluruh dalam pembiayaan prabencana.
Kebijakan yang ada bersifat kebijakan sektoral dan belum menjadikan mitigasi dan transfer risiko
bencana sebagai sasaran utama dalam kebijakan-kebijakan tersebut.
Terdapat tiga regulasi yang mengatur skema pembiayaan prabencana ini, yaitu: i) UU Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur dan mengamanatkan
asuransi pertanian, ii) UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur dan mengamanatkan asuransi bagi
nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, serta iii) PMK No 247/PMK.06/2016 tentang
Pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) yang mengatur asuransi BMN.
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Pelaksanaan Asuransi Pertanian dilaksanakan dalam bentuk proyek percontohan dari tahun 20152019 untuk petani padi dan peternak sapi. Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian mengalokasikan
anggaran sebesar Rp155 Miliar untuk Asuransi Usaha Tani Padi. Asuransi Pertanian dilaksanakan
dalam kerangka perlindungan petani dan ketahanan pangan terhadap risiko gagal panen karena
bencana alam dan serangan hama dan penyakit. Asuransi ini bersifat eksklusif dimana hanya
diperuntukkan bagi petani yang mengikuti program Pemerintah dengan jumlah peserta yang
terbatas.
Sementara itu, Asuransi BMN belum dapat dilaksanakan pada tahun 2018 karena masih menunggu
penyelesaian aturan-aturan teknis, sedangkan asuransi perlindungan untuk nelayan dilaksanakan
dalam kerangka asuransi jiwa. Sampai sejauh ini, mengingat kebijakan asuransi-asuransi tersebut
bersifat sektoral, maka instrumen-instrumen tersebut belum mampu meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk memiliki asuransi bencana.
b. Skema Pembiayaan Tanggap Darurat dan Pasca Bencana (Ex-post).
UU Nomor 24 Tahun 2007 memberikan empat amanat utama bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk: (i) memberikan
penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai
dengan standar pelayanan minimum; (ii) melakukan pemulihan kondisi dari dampak bencana, yang
diwujudkan dalam bentuk dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi; (iii) alokasi anggaran
penanggulangan bencana dalam APBN, dalam bentuk dana kontijensi dan anggaran rutin untuk
BNPB; dan (iv) alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dengan
kebijakan dana cadangan bencana (dana on call).
Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2008 dan PP Nomor 22
Tahun 2008 masing-masing mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Secara umum peraturan-peraturan tersebut mendefinisikan
sumber dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat. Anggaran
pada APBN dan APBD disediakan pada seluruh tahapan. Dalam anggaran yang bersumber dari APBN,
Pemerintah menyediakan pula dana kontijensi bencana, dana siap pakai, dan hibah kepada daerah
dalam rangka pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam kerangka hubungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004
mengamanatkan agar APBN mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang mengalami bencana
yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah. Dalam perkembangannya, skema pendanaan untuk
pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak dilaksanakan dalam bentuk
dana darurat melainkan melalui mekanisme hibah daerah. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana
desa, dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana dengan terlebih dahulu disepakati
dalam musyawarah desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pengembangan Kerangka Pembiayaan Risiko Bencana yang Inovatif
a. Kebutuhan Akan Kebijakan Pembiayaan Bencana Yang Inovatif
Pemerintah perlu mengembangkan kerangka pembiayaan risiko bencana untuk memenuhi
kebutuhan pendanaan dalam jumlah besar, cepat, lebih terencana, tepat sasaran, dan transparan.
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Selain itu, keterbatasan fiskal menuntut Pemerintah untuk merubah pengelolaan pembiayaan risiko
bencana ke dalam skema investasi sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah untuk: (i) melindungi
aset milik negara baik yang dikelola Pemerintah Pusat maupun Daerah, (ii) melindungi seluruh rumah
tangga dan masyarakat yang terkena dampak bencana, khususnya mereka yang berpenghasilan
rendah, dan (iii) memulihkan kehidupan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana.
b. Pemahaman Risiko Fiskal Akibat Bencana
Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait perlu untuk memahami risiko fiskal
akibat bencana. Pemahaman risiko fiskal akibat bencana antara lain berupa pemahaman terhadap
jenis bencana, frekuensi terjadinya bencana dan dampak ekonominya pada daerah-daerah rawan
bencana di seluruh Indonesia serta instrumen-instrumen kebijakan apa saja yang sudah
diimplementasikan.
Saat ini, ketika terjadi bencana katastropik, Pemerintah harus menanggung biaya yang besar untuk:
(i) membiayai kegiatan tanggap darurat; (ii) kegiatan pemulihan tahap awal untuk mencegah
terjadinya kerugian yang lebih besar dan untuk memastikan agar kegiatan rekonstruksi dapat segera
dimulai; (iii) kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana umum; dan (iv) Pemerintah
dapat pula kehilangan pendapatan pajak akibat terganggunya kegiatan ekonomi.
Sementara itu, jumlah Dana Kontinjensi relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai kerugian
ekonomi. Dana Kontinjensi ini digunakan untuk keperluan tanggap darurat (on call) dan distribusi
bantuan, dana bantuan kepada masyarakat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam masa bencana
dan pascabencana, kecepatan pencairan Dana Kontinjensi menjadi tantangan mengingat prosesnya
mengikuti siklus APBN.
Selain itu, skema realokasi anggaran dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berdampak
pada penundaan atau pengalihan program prioritas (strategis) nasional, dan belum dapat memenuhi
prinsip membangun kembali dengan lebih baik (build back better).
c. Perumusan Kebijakan Pembiayaan Risiko Bencana yang Inovatif.
Kebijakan pembiayaan risiko bencana yang inovatif perlu dilakukan dengan pendekatan secara
menyeluruh (holistic) dan terintegrasi dengan manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan
iklim serta kebijakan jaring pengaman sosial guna mendukung upaya mencapai tujuan pembangunan
nasional. Selain itu, kebijakan ini perlu pula dilakukan dalam rangka mendorong kedalaman pasar
keuangan dan pasar asuransi sebagai kontributor utama dalam pembiayaan mitigasi bencana. Dalam
perumusan kebijakan pembiayaan risiko bencana, Pemerintah perlu melihat dan melakukan kajian
atas beberapa pengalaman, sebagai berikut:
 Objek-objek yang rentan (vulnerable) terhadap bencana dan mempunyai nilai ekonomis dan
kemanfaatan yang tinggi (valuable).
 bahwa di masa terjadi bencana Pemerintah mengalami kekurangan dana, sementara di masa
tidak terjadi bencana, dana kontijensi tidak termanfaatkan karena belum adanya skema
pembiayaan mitigasi dan transfer risiko yang integral.
Selain itu, Pemerintah perlu memperhatikan pula karakter sosial ekonomi wilayah. Pemerintah perlu
pula belajar dari pengalaman pengelolaan bencana di masa lalu (lesson learned), termasuk
pengelolaan pendanaan dari hulu sampai hilir dan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan
180

pendanaan bencana. Sehingga, kerangka kebijakan pembiayaan risiko bencana yang inovatif akan
mampu meningkatkan kemampuan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan peran aktif sektor swasta
dan komunitas dalam melindungi masyarakat; dan menghasilkan skema pendanaan yang sesuai
dengan risiko bencana, wilayah, dan karakter sosial dan ekonomi masyarakat.
Prioritas Pengembangan Kerangka Kebijakan
Dengan mempertimbangkan uraian-uraian diatas, maka Pemerintah menetapkan prioritas skema
pembiayaan risiko bencana dengan mengelompokkan pembiayaan risiko bencana dalam
perlindungan tiga kelompok utama: (i) Barang Milik Negara (BMN), (ii) Infrastruktur milik Pemerintah,
dan (iii) Sosial/Masyarakat. Untuk jangka pendek (2019-2020), pengembangan kerangka kebijakan
dan skema pembiayaan diarahkan untuk: (i) meningkatkan cakupan skema pembiayaan dalam rangka
mitigasi dan transfer risiko yang sudah ada; (ii) mengembangkan skema baru; dan (iii) memberikan
edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya pengelolaan risiko bencana, khususnya
pembiayaan risiko bencana.
Untuk jangka menengah sampai jangka panjang (dimulai dari 2019), pengembangan kerangka
kebijakan dan skema pembiayaan diarahkan untuk: (i) pengembangan instrumen dan kelembagaan
pembiayaan inovatif dengan pendekatan investasi Pemerintah berupa pooling fund; (ii) peningkatan
kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam pengelolaan mitigasi dan
transfer risiko; dan (iii) meningkatkan kedalaman pasar keuangan untuk keperluan mitigasi dan
transfer risiko bencana.
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6 BAB VII
RISIKO FISKAL

Pelaksanaan APBN setiap tahunnya dihadapkan pada berbagai tantangan, utamanya bersumber dari
kondisi ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi domestik selanjutnya ditransmisikan melalui
perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN.

7.1 Pendahuluan
Arah dan strategi kebijakan fiskal adalah untuk mendorong terwujudnya pengelolaan fiskal yang
sehat dan berkelanjutan sehingga mampu memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian dan
kesejahteraan. Hal tersebut ditempuh dengan mendorong APBN sebagai instrumen utama kebijakan
fiskal agar produktif dalam mendukung pencapaian target, efisien dalam pengalokasian anggaran,
berdaya tahan yang handal dalam merespon dinamika perekonomian, serta mampu mengendalikan
risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal. Melalui APBN yang sehat tersebut diharapkan peran APBN
dalam menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan dapat berlajan efektif
dan dapat berfungsi optimal.
Namun demikian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senantiasa
menghadapi berbagai tantangan yang apabila tidak diantisipasi di dimitigasi akan dapat mencipatkan
potensi terjadinya risiko fiskal, utamanya bersumber dari dinamika perekonomian baik global
maupun domestik (sensitivitas asumsi makro ekonomi), kebijakan yang ditempuh dalam APBN baik
dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, kewajiban kontijensi Pemerintah pusat,
kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu, serta sumber risiko lainnya.
Mencermatii dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian kedepan, menunjukan
bahwa kinerja perekonomian global juga akan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik yang
ditransmisikan melalui perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar
penyusunan APBN. Pada tahun 2019 perekonomian global diproyeksikan membaik namun masih
menghadapi risiko ketidakpastian antara lain (i) adanya perlambatan pada mitra dagang utama
seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, (ii) Potensi kenaikan Fed Fund Rate yang dapat
mempengaruhi dinamika likuiditas sehingga berpotensi peningkatkan cost of borrowing, (iii)
persaingan global semakin ketat dan kebijakan proteksionisme AS, (iv) harga komoditas yang belum
sepenuhnya menguat, dan (v) risiko geopolitik di Timur Tengah. Berbagai risiko perekonomian global
tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja perekonomian domestik yang selanjutnya akan
berdampak pada kinerja APBN, terutama di sisi penerimaan meningkatkan potensi risiko tidak
tercapainya target penerimaan negara khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak.
Mencermati ketidakpastian ekonomi global, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan
domestik antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga ICP, tekanan terhadap nilai
tukar, ketersediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai untuk mendorong daya saing
investasi, serta adanya skill gap atau kesenjangan antara suplai tenaga kerja dan pasar tenaga kerja,
perlunya merespon isu-isu strategis terkait kemiskinan, kesenjangan, pangan, energi dan lain-lain.
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Sementara itu seiring dengan kinerja perekonomian maka potensi tekanan terhadap pelaksanaan
APBN juga perlu dimitigasi antara lain, risiko penerimaan negara khususnya yang bersumber dari
penerimaan perpajakan masih menghadapi tantangan dalam pencapaian targetnya. Hasil identifikasi
risiko penerimaan negara dari sektor perpajakan antara lain bersumber dari tingkat kepatuhan (tax
compliance) yang masih belum optimal, potensi tingginya shadow economy,masih perlunya terus
melakukan penggalian potensi pajak, mendorong kepastian dan penegakan hukum pasca program
pengampunan pajak dan perlunya penguatan reformasi administrasi sistem perpajakan serta
kelembagaan/organisasi pajak. Secara umum kurang optimalnya pencapaian target penerimaan
perpajakan dapat berpotensi mendorong pelebaran defisit APBN dan berdampak pada peningkatan
pembiayaan melalui utang. Risiko fiskal lainnya yang dapat berpotensi membebani APBN adalah
penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan yang bersumber dari semakin melebarnya defisit
Dana Jaminan Sosial Kesehatan akibat ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran
klaim manfaat program. Fokus Pemerintah tahun 2019 adalah mendorong efektivitas program JKN
sehingga akan member manfaat optimal bagi masyarakat dengan risiko yang terkendali sehingga
keberlanjutan program dan fiskal terjaga.
Kewajiban kontinjensi Pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan. Dengan asumsi tidak ada kebijakan Pemerintah untuk merasionalisasikan besaran
iuran, besaran defisit DJS Kesehatan diperkirakan semakin besar pada tahun 2019.
Sementara, kewajiban dalam menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu terutama berasal
dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI),
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sesuai yang
diamanatkan dalam Undang-Undang.
Kebijakan lainnya yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap pelaksanaan APBN adalah program
percepatan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang akan berdampak pada peningkatan
contingent liability yang signifikan dan kerentanan sektor keuangan.
Pengungkapan Risiko Fiskal
Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang yang dapat
menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Risiko fiskal yang besar dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya akan membahayakan sustainabilitas fiskal dan stabilitas makro ekonomi. Secara umum
esensi risiko fiskal adalah merupakan kondisi tertekannya ketahanan fiskal yang berdampak pada
berkurangnya atau tidak memadainya kemampuan fiskal dalam mendukung pencapaian targettarget pembanguan. Kondisi tersebut apabila tidak diantisipasi dan dimitigasi akan meningkatkan
risiko dan mengancam keberlanjutan fiskal. Adapun kondisi tertekannya ketahanan fiskal tersebut
utamanya dipicu (i) kurang optimalnya pencapaian target pendapatan negara, (ii) bertambahnya
belanja negara untuk mendukung pencapaian target pembangunan, (iii) kejadian yang
mengakibatkan Pemerintah harus memenuhi kewajiban sebagai akibat komitmen yang terikat dalam
perjanjian atau regulasi, (iv) kejadian yang mengakibatkan Pemerintah harus memenuhi
kewajibannya (penjaminan, bencana alam, perang).
Sementara itu untuk mengoptimalkan pengelolaan fiskal dan mitigasi risiko fiskal maka
pengungkapan risiko fiskal menjadi sangat penting. Adapun tujuan utama pengungkapan risiko fiskal
adalah untuk memenuhi empat tujuan strategis, yaitu: (1) peningkatan kesadaran seluruh
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pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (2) meningkatkan
keterbukaan fiskal (fiscal transparency), (3) meningkatkan tanggung jawab fiskal (fiscal
accountability), serta (4) menciptakan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

7.2 Sumber Risiko Fiskal
Pengungkapan risiko fiskal dalam Nota Keuangan telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN
Tahun 2008 dan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, risiko fiskal
dikelompokkan dalam lima kategori yaitu: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko yang
bersumber dalam pelaksanaan APBN baik yang bersumber dari pendapatan negara, belanja negara
maupun pembiayaan; (3) kewajiban kontijensi Pemerintah pusat; (4) kewajiban menjaga modal
minimum lembaga keuangan tertentu, serta (5) sumber risiko lainnya risiko yang mencakup risiko
fiskal tertentu yang perlu mendapat perhatian.
1. Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar
penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara
(SPN) 3 bulan, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia
(Indonesian Crude Oil Price/ICP), lifting minyak dan lifting gas. Indikator-indikator tersebut
merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan
asumsinya, maka besaran-besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBN juga akan
berubah. Untuk itu, hal yang paling penting dalam rangka meminimalkan risiko perubahan asumsi
dasar ekonomi makro adalah ketepatan proyeksi besaran asumsi makro yang akan ditetapkan sebagai
dasar penyusunan APBN.
Tabel 17 Perkembangan Selisih antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya,
Tahun 2012-2017
Uraian

Pertumbuhan Ekonomi (%)
Inflasi (%)
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)
ICP (US$ per barel)
Lifting Minyak Bumi (juta barel per hari)
Lifting Gas (juta barel setara minyak per hari)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017**

0,4
1,7
0,1
(113,0)
(0,6)
(24,2)

(1,9)
0,8
79,0
16,5
(45,6)

(0,2)
(2,5)
(1,8)
384,0
7,7
(71,2)

(0,5)
1,2
860,0
(0,5)
(2,2)
(22,4)
(13,6)

(0,4)
3,1
(0,2)
278,0
(8,5)
(30,8)
(13,3)

(0,9)
(1,7)
0,2
892,0
(10,8)
(40,0)
(19,3)

(0,2)
(1,0)
0,2
(193,0)
0,2
9,2
29,6

(0,2)
0,7
0,2
16,0
3,2
(11,1)
(7,7)

Keterangan:
Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada angka aumsi. Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan depresiasi
**Merupakan selisih antara APBNP dengan realisasi hingga Desember 2017
Sumber: Kementerian Keuangan

Penguatan model proyeksi asumsi dasar ekonomi makro diperlukan untuk meminimalkan deviasi
asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBN dengan realisasinya.
Untuk tahun 2019, berdasarkan data market consensus, pertumbuhan ekonomi makro Indonesia
diproyeksikan sebesar 5,4 persen dari PDB. Dalam hal pemerintah akan menetapkan asumsi
pertumbuhan ekonomi makro di atas 5,4 persen, diperlukan perencanaan langkah-langkah konkrit
untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dimaksud.
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Deviasi asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dengan realisasinya akan berdampak pada adanya
perbedaan antara target pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran
dengan realisasinya. Apabila realisasi defisit lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam
APBN tahun 2019, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan
sumber pembiayaannya.
Analisis Sensitivitas Asumsi Makro Ekonomi
Pengaruh dinamika ekonomi makro terhadap APBN dapat digambarkan dalam suatu analisis
sensitivitas. Dalam analisis ini, indikator-indikator ekonomi makro mempengaruhi APBN secara
langsung terhadap perubahan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
bermuara pada perubahan besaran defisit APBN dan secara tidak langsung melalui kontribusi BUMN
terhadap APBN, sebagai berikut:
a. Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Risiko fiskal akibat deviasi asumsi ekonomi makro dapat digambarkan dalam bentuk analisis
sensitivitas parsial dan simultan terhadap angka baseline defisit dalam APBN. Analisis sensitivitas
parsial digunakan untuk melihat dampak perubahan atas satu variabel asumsi ekonomi makro
terhadap defisit APBN, dengan mengasumsikan variabel asumsi ekonomi makro yang lain tidak
berubah (ceteris paribus). Sedangkan analisis sensitivitas simultan digunakan untuk melihat
hubungan antar variabel asumsi makro yang satu dengan variabel yang lain. Analisis sensitivitas
tersebut menghasilkan besaran risiko fiskal berupa tambahan defisit yang berpotensi muncul dari
perubahan asumsi-asumsi variabel ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun RAPBN
2019.
Berdasarkan perhitungan analisis sensitivitas, peningkatan/penurunan asumsi dasar ekonomi
makro, memberikan dampak yang lebih besar terhadap kenaikan/penurunan pendapatan negara
dibandingkan dengan dampaknya terhadap kenaikan/penurunan belanja negara, sehingga secara
total peningkatan/penurunan tersebut akan berbanding lurus terhadap postur APBN, yaitu
berupa pengurangan/penambahan defisit anggaran.
Untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan asumsi ekonomi makro
dengan realisasinya, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan perubahan risiko asumsi dasar
ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (cushion) untuk mengurangi
besaran defisit APBN.
b. Sensitivitas Proyeksi Defisit APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar
Ekonomi Makro
Postur APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja
perekonomian global dan domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi
makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Besaran asumsi dasar ekonomi
makro tersebut digunakan sebagai basis perhitungan dalam menyusun sensitivitas APBN. Apabila
asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari yang sebelumnya diproyeksikan, maka
besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam postur APBN juga
mengalami perubahan. Disamping itu, besaran pendapatan negara, belanja negara dan
pembiayaan anggaran dipengaruhi juga oleh baseline kebijakan serta policy measure yang
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diasumsikan setiap tahunnya. Hal tersebut menyebabkan besaran sensitivitas APBN terhadap
perubahan asumsi dasar ekonomi makro setiap tahunnya berbeda.
c. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro
Perubahan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, dan harga minyak dapat
menimbulkan dampak pada kinerja keuangan BUMN yang pada akhirnya dapat mempengaruhi
kontribusi BUMN terhadap APBN. Penurunan kontribusi ini merupakan bagian dari risiko fiskal
yang bersumber dari BUMN. Untuk mengetahui dampak perubahan variabel ekonomi makro
terhadap risiko fiskal BUMN tersebut, Pemerintah melakukan pengujian sensitivitas atau macro
stress test risiko fiskal BUMN dengan menggunakan beberapa indikator risiko fiskal, yaitu: (1)
Kontribusi bersih BUMN terhadap APBN, (2) Utang bersih dan aset BUMN, dan (3) kebutuhan
dukungan Pemerintah kepada BUMN. Pengujian sensitivitas memberikan gambaran tentang (1)
Magnitude risiko dari BUMN yang memengaruhi APBN, (2) Informasi dini risiko fiskal, dan (3)
Gambaran risiko sektoral sehingga dapat diambil tindakan dini dan antisipasi terhadap gejala
tersebut. Pengujian sensitivitas dilakukan terhadap BUMN sektor keuangan dan sektor
nonkeuangan untuk mendapat gambaran risiko fiskal yang muncul sebagai dampak perubahan
asumsi makro kepada BUMN.
2. Risiko dalam Pelaksanaan APBN
a. Risiko Pendapatan Negara
Sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini dan proyeksi ke depan maka dapat diketahui
bahwa walaupun ekonomi masih akan tumbuh namun masih terdapat potensi terjadi
perlambatan terutama karena adanya volatilitas harga komoditas serta perlambatan
pertumbuhan dan perdagangan global. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja penerimaan
negara secara umum baik dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak
(PNBP).
Dari sisi penerimaan perpajakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi salah satu
sumber potensi risiko. Volatilitas harga dan tren pertumbuhan ekonomi dunia, serta tren
perdagangan global yang belum dapat diprediksikan dengan pasti menjadi salah satu faktor
potensi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja perpajakan di Indonesia.
Perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang Indonesia dan tren proteksionisme di
beberapa negara maju berpotensi untuk mempengaruhi kinerja perpajakan terutama PPN dan
pajak-pajak perdagangan internasional.
Sementara itu, mengingat struktur PNBP di Indonesia masih dominan disumbang oleh
penerimaan yang bersumber dari SDA maka dengan volatilitas harga minyak dan komoditas akan
terdapat potensi risiko di sisi pencapaian target PNBP SDA. Harga minyak pada awal Maret 2018
berada di kisaran US$60 ke atas, diharapkan hingga akhir tahun dapat stabil di kisaran tersebut
agar PNBP yang berbasis SDA dapat tercapai sesuai target. Sementara untuk jenis PNBP non SDA,
potensi risiko pencapaian target PNBP dapat terjadi apabila perlambatan pertumbuhan
mempengaruhi kinerja BUMN dan aktivitas ekonomi yang memerlukan layanan dan menjadi
pungutan PNBP.
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Selain potensi risiko yang berumber dari ekonomi global, dari dalam negeri terdapat beberapa
faktor yang dapat menjadi sumber risiko penerimaan pajak di tahun 2019. Program tax amnesty
yang telah dilaksanakan di tahun 2016-2017 yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam
perbaikan sistem perpajakan masih belum optimal pemanfaatannya walaupun sudah
memberikan hasil yang cukup signifikan dalam hal tambahan penerimaan negara tetapi masih
belum sepenuhnya efektif meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Ke depan tindak lanjut
reformasi perpajakan memiliki potensi tidak berjalan sesuai dengan target mengingat saat ini
Indonesia masih memiliki porsi shadow economy yang cukup besar dan sektor informal yang
masih sulit untuk dipajaki. Selain itu permasalahan pembenahan peraturan hukum dan
administrasi perpajakan masih berisiko belum segera dapat memberikan hasil yang bisa
diimplementasikan mengingat proses perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan
menyeluruh.
Dalam rangka memitigasi risiko penerimaan negara tersebut di atas maka Pemerintah akan terus
melakukan langkah-langkah inovatif dan strategis sehingga risiko-risiko tersebut tidak
megganggu pencapaian target penerimaan negara di tahun 2019. Di sisi PNBP, Pemerintah akan
terus melakukan perbaikan tata kelola SDA, peningkatan efektivitas pemberlakuan sistem
kontrak/pemanfaatan pengelolaan SDA, dan perluasan pemanfaatan informasi dan teknologi
dalam administrasi PNBP. Sementara itu di sisi perpajakan, Pemerintah akan berusaha menyusun
proses perbaikan kebijakan dan administrasi perpajakan secara komprehensif dan terstruktur
dalam rangka mensukseskan implementasi reformasi perpajakan.
Sementara itu untuk meminimalkan potensi tidak tercapainya penerimaan perpajakan maka
pada tahun 2019 Pemerintah juga akan tetap melakukan extra effort perpajakan melalui strategi
pemungutan yang lebih baik dan melakukan optimalisasi penggunaan database perpajakan
dalam menggali potensi perpajakan. Pemerintah juga akan terus melakukan peningkatan
kepatuhan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan melakukan penegakan hukum
pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Dalam rangka mendukung
perekonomian nasional, Pemerintah juga akan melakukan penyesuaian tarif pajak tertentu
disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan fungsi pengendalian ekternalitas dalam
masyarakat.
b.

Risiko Belanja Negara

Belanja negara adalah merupakan salah satu instrumen fiskal untuk menstimulasi perekonomian,
menjaga keseimbangan makro ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan
dengan hal tersebut substansi belanja yang berkualitas adalah apabila belanja tersebut dapat
menghasilkan output/outcome yang berkualitas (quality), memberi manfaatan optimal bagi
perekonomian dan masyarakat (benefit), dan menciptakan nilai tambah atau peningkatan derajat
kesejahteraan (added value). Untuk mewujudkan belanja yang berkualitas tersebut maka belanja
negara harus didesain agar memenuhi aspek efisiensi alokasi, efisiensi teknis dan efisiensi
ekonomi. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan meningkatkan kesadaran
masyakat untuk membayar pajak (voluntary tax compliance) karena telah mendapatkan manfaat
yang nyata.
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Dalam hal peningkatan kualitas belanja, Pemerintah berhadapan dengan berbagai tantangan.
Tantangan yang pertama adalah ruang gerak fiskal (fiscal space) yang masih belum optimal. Hal
tersebut terutama dipengaruhi oleh masih relative besarnya belanja wajib (Mandatory spending)
yang merupakan pengeluaran negara pada program-program tertentu yang dimandatkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Besarnya porsi belanja mandatory
tersebut mengakibatkan ruang gerak fiskal menjadi kurang fleksibel, untuk penguatan belanja
yang lebih produktif sehingga daya belanja dalam menstimulasi perekonomian dan mendukung
pencapaian target pembangunan menjadi kurang optimal.
Adapun salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan memenuhi
pembiayaan pembangunan infrastruktur ditengah keterbatasan ruang fiskal, diperlunya
terobosan dengan mengembangkan skema pembiayan kreatif dan inovatif dengan optimalisasi
pemanfaatan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU diharapkan dapat memberikan kepastian atas layanan
yang diperjanjikan Badan usaha dan membuat proses pengadaan proyek lebih transparan dan
akuntabel.
Tantangan lainnya terkait dengan daya serap yang belum optimal dan adanya penumpukan
belanja pada kuartal keempat Rendahnya daya serap tersebut terutama disebabkan oleh
lambatnya proses administrasi di K/L seperti proses pelelangan, penetapan pejabat
perbendaharaan, serta belum siapnya pelaksana-pelaksana kegiatan di lapangan. Hal lain yang
mempengaruhi daya serap anggaran adalah kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran
terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti pinjaman dan hibah luar negeri
yang belum efektif dan permasalahan perijinan/pengadaan/pembebasan lahan juga bisa
memperlambat daya serap belanja.
Risiko lain dalam peningkatan kualitas belanja adalah masih perlunya mendorong ketepatan
sasaran utamanya pada subsidi dan bantuan sosial. Hal ini penting untuk mendorong efektivitas
dalam mengakselerasi program pengentasan kemiskinan dan kesnjangan. Adapun upaya yang
ditempuh untuk perbaikan antar lain meningkatkan akurasi data, penyederhanaan mekanisme
penyaluran dan sinergi antar program yang relevan. Melalui berbagai upaya perbaikan tersebut,
diharapkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan (gini ratio) akan terus menurun kedepannya.
c. Risiko Pembiayaan
Risiko Utang
Utang Pemerintah Pusat merupakan salah satu sumber risiko fiskal yang memiliki pengaruh cukup
signifikan, oleh karena itu pengelolaan risiko utang harus dilakukan dengan baik dan terukur.
Sampai dengan akhir tahun 2017, rasio utang Pemerintah terhadap PDB sebesar 29,38 persen
menurun signifikan dari tahun 2006 sebesar hampir 40 persen. Dibandingkan dengan peer
countries, debt-to-GDP ratio Indonesia jauh lebih kecil dari Filipina sebesar 33,9 persen dan
Thailand sebesar 40,6 persen, maupun dibandingkan dengan Vietnam dan India yang besarannya
di atas 60 persen. Secara garis besar, risiko utama yang dihadapi dalam pengelolaan utang antara
lain: (i) risiko tingkat bunga, nilai tukar dan pembiayaan kembali; (ii) potensi kekurangan
(shortage) pembiayaan melalui utang; serta (iii) risiko capital outflow atas jumlah kepemilikan
asing SUN dan SBSN.
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Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah potensi tambahan beban anggaran akibat
perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi meningkatkan biaya pemenuhan kewajiban
utang Pemerintah. Indikator risiko tingkat bunga terdiri dari rasio variable rate (VR) dan refixing
rate terhadap total utang, serta Average Time-to-Refix (ATR). Selama 5 tahun terakhir telah
menurunkan interest rate risk dengan cara menurunkan variable rate ratio dari sebesar 16,2
persen pada tahun 2012 menjadi 10,7 persen pada awal Maret tahun 2018.
Risiko nilai tukar (exchange rate risk) adalah potensi peningkatan beban kewajiban Pemerintah
dalam memenuhi kewajiban utang akibat peningkatan kurs nilai tukar valuta asing terhadap mata
uang Rupiah. Selama 5 tahun terakhir, Pemerintah telah mengurangi risiko nilai tukar dengan
menurunkan Foreign Exchange Debt-to-total debt ratio dari sebesar 44,4 persen pada tahun 2012
menjadi 41,4 persen pada awal Maret tahun 2018.
Risiko refinancing merupakan potensi tingginya biaya utang pada saat melakukan pembiayaan
kembali (refinancing) atau tidak dapat melakukan pembiayaan kembali. Hal ini dapat berdampak
pada meningkatnya beban Pemerintah atau mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan
pembiayaan Pemerintah. Pemerintah telah meminimalkan risiko refinancing dengan membagi
struktur jatuh tempo yang seimbang setiap tahunnya sehingga tidak terdapat penumpukan jatuh
tempo pada satu tahun tertentu.
Sementara itu, pembiayaan melalui utang berperan penting untuk menutup defisit anggaran,
membiayai kewajiban utang yang jatuh tempo (refinancing) serta kebutuhan investasi
Pemerintah misalnya untuk PMN. Mengingat peran penting pembiayaan utang, terdapat risiko
dimana Pemerintah dalam kondisi tertentu tidak dapat mengadakan/menerbitkan utang baru
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Risiko shortage utang dan penerbitan utang baru ini
berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan pasar keuangan yang berdampak pada
tingginya tingkat imbal hasil.
Sehubungan dengan adanya risiko capital outflow atas jumlah kepemilikan asing SUN dan SBSN,
saat ini kepemilikan asing SUN dan SBSN mencapai ± 38-40 persen. Untuk mengantisipasi risiko
capital outflow tersebut, Pemerintah terus mendorong investor domestik untuk menambah
alokasi investasi dalam instrumen SUN dan SBSN sehingga proporsi kepemilikan domestik akan
terus bertambah.
Pengelolaan risiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya
yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa
mendatang. Upaya Pemerintah untuk mengendalikan risiko dan biaya utang adalah melalui: (1)
mengutamakan penerbitan/pengadaan utang baru dalam mata uang Rupiah dan tingkat bunga
tetap; (2) melakukan pengembangan pasar SBN domestik; (3) melakukan pengelolaan portofolio
melalui buyback/switching SBN dan restrukturisasi/pre-payment pinjaman, melakukan transaksi
lindung nilai, dan menerapkan Asset Liability Management (ALM) negara; serta (4) dalam kondisi
krisis melakukan stabilisasi pasar SBN domestik melalui Bond Stabilization Framework (BSF) untuk
mengantisipasi dampak sudden reversal dan implementasi Crisis Management Protocol (CMP).
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3. Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat
Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial bagi Pemerintah yang timbul akibat adanya
peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu
kejadian, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban
kontinjensi merupakan risiko fiskal bagi Pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan
pengeluaran.
Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah atas
proyek-proyek infrastruktur; risiko dari BUMN; dan program jaminan sosial nasional.
a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur
Besarnya proyek infrastruktur ditengah keterbatasan APBN membuat Pemerintah merasa
perlu untuk mengembangkan alternatif pembiayaan yaitu dengan memberikan penugasan
kepada BUMN maupun mengikutsertakan partisipasi badan usaha untuk membangun proyek
infrastruktur.
Untuk proyek infrastruktur yang pembiayaannya dilakukan oleh BUMN dan/atau badan
usaha, Pemerintah memberikan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah. Proyek-proyek
yang telah mendapatkan dukungan dan/atau jaminan Pemerintah adalah:
1. Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan
Tahap II,
2. Proyek percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera (pinjaman dan obligasi),
3. Proyek percepatan penyediaan air minum,
4. Proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
5. Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan
Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara
6. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan Kepada PT SMI
(Persero)
7. Proyek percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/ light rail transit terintegrasi di
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
pemberian jaminan yang setiap tahunnya semakin meningkat seiring masifnya pembangunan
infrastruktur, membawa konsekuensi fiskal dalam hal terjadi gagal bayar/default pihak
terjamin akan menyebabkan peningkatan kewajiban kontinjensi Pemerintah dan Pemerintah
harus menyelesaikan kewajiban kontinjensi dimaksud, maka kondisi ini kemudian dapat
menjadi tambahan beban bagi APBN.
Risiko lainnya yang perlu diwaspadai terkait penugasan BUMN dalam pembangunan
infrastruktur adalah stuktur permodalan BUMN tersebut. Dalam hal BUMN yang menerima
penugasan tidak memiliki cukup modal untuk melakukan investasi dalam jumlah besar,
Pemerintah perlu memberikan PMN kepada BUMN atau dalam hal Pemerintah tidak dapat
memberikan PMN, porsi pendanaan dilakukan dengan menerbitkan obligasi perusahaan
yang dapat berpotensi meningkatkan kerentanan di sektor keuangan.
Sebagai salah satu bentuk mitigasi atas risiko fiskal terkait kewajiban kontinjensi yang timbul
atas Jaminan Pemerintah, Pemerintah telah menetapkan batas maksimum penjaminan
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sebesar 6 persen dari PDB untuk periode 2017-2020, melakukan pemantauan atas proyekproyek infrastruktur yang mendapatkan jaminan Pemerintah, menyediakan alokasi anggaran
kewajiban penjaminan sebagai konsekuensi atas pemberian jaminan Pemerintah dan
meminimalkan risiko cross default, serta secara kontinyu menyampaikan laporan terkait
posisi besaran jaminan Pemerintah.
Dari sisi penjaminan proyek KPBU, Pemerintah telah mendirikan sebuah badan usaha untuk
menjamin proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan skema KPBU yaitu PT PII. Fungsi
PT PII sebagai single window policy dalam melakukan penilaian dan pengelolaan jaminan. PT
PII didirikan untuk memberikan jaminan risiko politik untuk proyek infrastruktur KPBU, untuk
meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek infrastruktur KPBU, meningkatkan tata
kelola dan transparansi ketentuan jaminan serta untuk melindungi APBN dari eksposur
jaminan (ring-fencing).
b. Risiko dari Badan Usaha Milik Negara
Peningkatan peran serta BUMN dalam pembangunan infrastruktur nasional memberikan
banyak manfaat dalam hal mendanai besarnya kebutuhan pendanaan dimana kemampuan
APBN sangat terbatas. Namun di lain sisi, hal tersebut menimbulkan risiko baik kepada
keuangan BUMN itu sendiri, dunia usaha maupun bagi penyedia sumber pembiayaan dalam
negeri yang pada akhirnya berdampak kepada APBN atau keuangan negara. Untuk itu,
Pemerintah perlu mengelola dengan baik risiko yang berpotensi muncul agar manfaat
tersebut dapat dicapai dengan optimal dengan risiko keuangan negara yang terukur.
Beberapa BUMN mendapatkan penugasan pembangunan terutama penyediaan
infrastruktur. Sebagian besar pendanaan proyek infrastruktur tersebut mengandalkan
keuangan BUMN meskipun Pemerintah juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN)
senilai Rp58,75 triliun untuk program pembangunan infrastruktur dan maritim dan Rp29,1
triliun untuk program kedaulatan energi selama 2015-2016. Mempertimbangkan pendanaan
infrastruktur yang akan didanai oleh neraca BUMN sekitar US$75,8 miliar atau lebih dari
Rp1.023 triliun, maka kebutuhan dana eksternal untuk membiayai proyek-proyek dimaksud
tentunya diperoleh dari perbankan maupun pasar modal.
Optimalisasi sumber pendanaan eksternal terhadap proyek infrastruktur yang dilaksanakan
oleh BUMN berpotensi menimbulkan risiko kepada APBN di kemudian hari dan perlu dikelola
oleh Kementerian Keuangan dengan pertimbangan:
a. Tidak seluruh proyek memiliki kelayakan keuangan secara komersial.
b. Risiko terhadap pengembalian investasi proyek akan berdampak langsung kepada
sumber dana eksternal termasuk perbankan dalam negeri.
Dalam mengelola risiko yang bersumber dari BUMN terutama yang mendapatkan penugasan
tersebut, telah disusun model pengelolaan risiko yang terdiri dari dua (2) dashboard, yaitu:
a. Dashboard individual yang menampilkan risiko tiap BUMN yang mendapatkan
penugasan pembangunan infrastruktur, dan
b. Dashboard contagion yang menampilkan risiko keterkaitan antara BUMN dengan
Keuangan Negara, Bank BUMN dan BUMN lainnya.
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Risiko keuangan BUMN yang diukur mencakup aspek likuiditas, profitabilitas operasional,
pendanaan, keterkaitan dengan BUMN lain. Keseluruhan indikator dalam rasio keuangan
yang dimiliki BUMN tersebut dibandingkan dengan standar perusahaan global dan emerging
market untuk menentukan tingkat risiko dari masing-masing indikator keuangan dan
dibandingkan. Penyajian tingkat risiko tersebut disusun berdasakan kinerja BUMN setiap
triwulan. Peningkatan level risiko tiap BUMN akan menjadi early warning bagi Pemerintah
dalam mengambil kebijakan untuk mencegah peningkatan risiko ke arah yang lebih tinggi
sekaligus mencegah penjalaran kepada sektor keuangan.
c. Program Jaminan Sosial Nasional
Kewajiban kontinjensi Pemerintah atas implementasi program jaminan sosial bersumber dari
kewajiban Pemerintah dalam menjamin keberlangsungan dari program jaminan sosial dalam
hal terjadi tambahan defisit yang disebabkan oleh variabel yang mempengaruhi
ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan biaya pembayaran manfaat program. Variabel
tersebut antara lain deviasi asumsi dalam perhitungan iuran, cakupan kepesertaan, faktor
demografi, dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian.
Upaya mitigasi risiko yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah untuk ketahanan dana
program jaminan sosial adalah upaya bauran kebijakan yang diantaranya dengan
peningkatan peran Pemda melalui kontribusi pajak rokok, perbaikan sistem rujukan, strategic
purchasing, dan cost-sharing moral hazard. Selanjutnya upaya dari operasional adalah
ekstensifikasi cakupan kepesertaan program, menjaga tingkat kolektibilitas iuran serta
efisiensi biaya manfaat serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam jangka
pendek, menengah dan jangka panjang.
4.

Kewajiban menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu

Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban
Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga
keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
a) Bank Indonesia
Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Bank Indonesia, modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2 triliun.
Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang
mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau
seluruh surplus tahun berjalan Bank Indonesia dialokasikan untuk Cadangan Umum guna
menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun
berjalan Bank Indonesia untuk Cadangan Umum jumlah modal Bank Indonesia masih kurang
dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
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b) Lembaga Penjamin Simpanan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan Menjadi Undang-Undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank
dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
Berdasaran ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang LPS, dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan
persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Modal awal LPS ditetapkan sekurangkurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun.
c) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebelumnya bernama PT Bank Ekspor
Indonesia (Persero), adalah lembaga keuangan nonbank yang berfungsi sebagai fiscal tool
Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan,
penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun.
Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4 triliun, Pemerintah menutup kekurangan
tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.
d) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT. PII didirikan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2016.
Tujuan pendirian PT. PII adalah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur
melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di tengah-tengah iklim dan
dorongan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui PT. PII, penjaminan
Pemerintah disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian dalam Perolehan
Pembiayaan (Financial Close) proyek, sehingga ada peningkatan kelayakan kredit atau
bankability dari proyek-proyek KPBU.
Perubahan dalam PP No. 50 tahun 2016 yang berupa perluasan mandat PT. PII sehingga dapat
memberikan penjaminan di luar KPBU dengan skema penugasan Menteri Keuangan,
berpotensi atas makin besarnya penjaminan oleh PT. PII di masa depan. Selanjutnya,
berdasarkan Perpres No. 78 tahun 2010, Dana Penjaminan Infrastruktur bersumber dari
seluruh kekayaan BUPI, yang bersumber dari PMN. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor
95/PMK.08/2017, Menteri Keuangan menjaga kapasitas penjaminan BUPI yang dilakukan
melalui penambahan modal sesuai dengan mekanisme APBN serta berkewajiban untuk
menetapkan ketentuan mengenai kecukupan modal dari BUPI dan meninjau kembali rasio
kecukupan modal tersebut selambat-lambatnya setiap 2 tahun dengan mempertimbangkan
kondisi perekonomian dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau
usulan BUPI.
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5. Sumber Risiko Fiskal Lainnya
a) Bencana Alam
Risiko fiskal yang timbul dalam penanggulangan bencana adalah tidak mencukupinya berbagai
instrumen pembiayaan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada
tahap tanggap darurat maupun pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia
memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus dan juga rawan dengan bencana. Lokasi
geologis Indonesia yang terletak pada 3 (tiga) lempeng aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng IndoAustralia dan Lempeng Pasifik serta di lingkaran cincin api (ring of fire) selain membuat Indonesia
kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki risiko bencana alam geologis seperti gempa
bumi, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api karena jumlah gunung api aktif yang
banyak. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang menyebabkan Indonesia memiliki
risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrim,
gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan
tanggung jawab pada Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya
perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dampak bencana, dan
pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Pada dasarnya sumber dana
penanggulangan bencana berasal dari 3 pihak yaitu Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah
(APBD) dan masyarakat (dalam negeri atau luar negeri, baik individu atau kelompok/organisasi).
Adapun instrumen pembiayaan yang tersedia atau lazim digunakan untuk pembiayaan bencana
alam yaitu: (1) instrumen yang bersifat reaktif (ex-post financing), seperti anggaran kontijensi,
alokasi/realokasi anggaran, utang, bantuan dari lembaga donor; dan (2) instrumen yang bersifat
preventif (ex-ante financing) seperti dana cadangan, pinjaman siaga dan skema risk transfer
(asuransi, catastrophe “cat” bond). Adapun instrumen pembiayaan yang sudah
diiimplementasikan antara lain adalah alokasi/realokasi anggaran, dana/anggaran kontijensi
bencana, dan asuransi (asuransi pertanian–asuransi usaha tanam padi dan asuransi BMN).
Pada dasarnya alokasi anggaran untuk pembiayaan bencana sudah terdapat di beberapa
Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan lainnya dengan
nama/akun yang tidak seragam. Selain itu, apabila terjadi bencana alam maka alokasi anggaran di
beberapa Kementerian/Lembaga juga dapat direalokasi dalam rangka pembiayaan bencana alam.
Selain anggaran/realokasi anggaran, di Kementerian Keuangan juga terdapat dana
cadangan/kontijensi untuk pembiayaan bencana yang pada umumnya digunakan untuk tanggap
darurat yang sifatnya siap pakai (on-call) dan pascabencana. Dana kontijensi tersebut dialokasikan
dengan jumlah sekitar Rp4 triliun setiap tahunnya. Dana kontinjensi untuk bencana alam besaran
alokasinya didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan Pemerintah untuk membantu daerahdaerah yang mengalami bencana alam namun dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir,
gempa bumi berkekuatan relatif kecil atau tanah longsor). Melihat dari pengalaman kejadian
bencana alam dalam skala besar beberapa tahun terakhir yang membutuhkan pembiayaan yang
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besar, khususnya untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan tren risiko
kejadian bencana yang semakin meningkat maka pembiayaan tersebut tidak dapat dipenuhi
hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam saja, sehingga dibutuhkan alternatif
pembiayaan lain.
Pemerintah sudah mulai menerapkan skema risk transfer khususnya asuransi pertanian-usaha
tanam padi yang penyebabnya antara lain adalah banjir dan kekeringan. Di sisi lain, untuk
mengamankan BMN, Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
247/PMK.06/2016 sebagai landasan hukum bagi Kementerian/Lembaga yang akan
mengasuransikan BMN yang dalam penguasaannya.
b) Stabilisasi Harga Pangan
Risiko fiskal yang timbul dalam menjaga stabilisasi harga pangan adalah tidak tercukupinya dana
cadangan stabilisasi harga pangan untuk mengealikan harga pangan di pasaran. Selain itu, semakin
meningkatnya dana cadangan stabilisasi harga pangan yang harus dialokasikan oleh Pemerintah
mengingat kestabilan harga pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sebagian besar diluar
kendali Pemerintah.
Dalam hal antisipasi gagal panen akibat bencana alam, Pemerintah telah mengalokasikan dana
cadangan stabilisasi harga pangan yang dapat dipergunakan untuk menangani gagal pangan akibat
puso dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani, Pemerintah telah memberlakukan asuransi pertanian untuk memberikan
perlindungan bagi petani dari terhadap risiko bencana alam, serangan hama dan dampak
perubahan iklim. Untuk tahun 2019, perlu ditargetkan penambahan jumlah peserta asuransi
pertanian.
c) Tuntutan Hukum kepada Pemerintah
Potensi risiko fiskal timbul dari beberapa gugatan perdata yang ditujukan kepada
kementerian/lembaga negara. Pada umumnya gugatan tersebut timbul karena
kebijakan/keputusan yang diambil oleh kementerian/lembaga negara atau sikap dan tindakan
pejabat publik yang dianggap merugikan pihak tertentu. Gugatan tersebut jika telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dapat menyebabkan timbulnya pengeluaran negara atau hilangnya
kepemilikan aset tanah dan bangunan publik yang kepemilikannya dipersengketakan.
Tingkat kesadaran hukum yang makin tinggi dari masyarakat akan mendorong peningkatan jumlah
dan nilai gugatan yang diajukan oleh masyarakat, oleh karena itu pengungkapan risiko fiskal
tuntutan hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam setiap
pengambilan keputusan.
d) Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Potensi risiko fiskal dari program ini dapat bersumber dari kegagalan program antara lain
ketidaktepatan sasaran pemberian KPR–FLPP (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah
maupun kelengkapan bangunan rumah) dan ketidaksesuaian antara kebutuhan perumahan MBR
dengan ketersediaan perumahan MBR pada masing-masing daerah, yang dapat mengakibatkan
tambahan beban terhadap APBN baik langsung maupun tidak langsung.
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7.3 Upaya Mitigasi Risiko Fiskal
Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab berbagai tantangan serta
mengantisipasi ketidakpastian maka diperlukan upaya untuk memitigasi risiko fiskal. Hal ini
dimaksudkan agar APBN mempunyai daya tahan yang handal sehingga mempunyai daya redam yang
efektif untuk melakukan counter cyclical serta mampu menopang pelaksanaan program prioritas
pada tahun berjalan. Adapun upaya untuk mitigasi risiko fiskal antara lain sebagai berikut:
1. Memperkuat bantalan fiskal (fiscal buffer) antara lain dengan penyediaan cadangan risiko fiskal
dan pemanfaatan SAL untuk antisipasi ketidakpastian;
2. Menjaga kerentanan fiskal (fiscal vulnerability) dalam batas toleransi antara lain dengan menjaga
Debt Service Ratio (DSR), Interest Ratio (IR), Rasio Utang terhadap penerimaan dalam batas aman.
3. Menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah antara lain melalui dengan mengendalikan defisit
dalam batas aman, rasio utang terhadap PDB dalam batas terkendali dan diupayakan menurun
dalam jangka menengah, serta mendorong primary balance yang menuju positif, dan
4. Meningkatkan fleksibilitas antara lain melalui memperkuat payung hukum pada pasal-pasal krisis,
Bond Stabilization Framework (BSF), dan Chiang Mai Initiative.
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[ Halaman ini sengaja dikosongkan ]
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BAGIAN III
KEBIJAKAN PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019
Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
pasal 178 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, bahwa dalam
pembicaraan pendahuluan penyusunan rancangan APBN, Pemerintah Pusat bersama Dewan
Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran yang tertuang dalam Kerangka
Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian
/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Untuk itu, pada Bagian III ini akan diuraikan tentang
kebijakan umum dan prioritas anggaran, serta Pagu Indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L)
tahun 2019.
Sebagai bagian dari kebijakan fiskal di bidang belanja negara, belanja K/L tahun 2019 akan
diselaraskan dengan Tema Kebijakan Fiskal 2019 yaitu APBN untuk mendorong investasi dan daya
saing, yang difokuskan pada 2 hal utama yaitu (i) penyehatan fiskal yang ditempuh dengan
mendorong produktivitas belanja untuk mendukung pencapaian target pembangunan, efisien dalam
pengalokasian anggaran, berdaya tahan yang handal dalam merespon dinamika perekonomian dan
ketidakpastian serta mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal, dan (ii) mendorong iklim
investasi yang ditempuh dengan melakukan simplifikasi dan kemudahan investasi, peningkatan
kualitas layanan publik, dan pemberian insentif atau dukungan fiskal untuk daya saing.
Sejalan dengan hal tersebut, belanja K/L didesain untuk mendorong pertumbuhan yang berkeadilan,
perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Hal tersebut ditempuh
dengan penguatan value for money yang esensinya mendorong penajaman belanja agar lebih efisien,
efektif dan produktif untuk akselerasi pencapaian target pembangunan dan peningkatan derajat
kesejahteraan. Beberapa inisiatif yang akan diperkuat dalam tahun 2019 antara lain (i) mendorong
efektivitas program perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi data, penyederhanaan
mekanisme penyaluran dan sinergi antar program yang relevan, (ii) akselerasi penyelesaian proyekproyek infrastruktur untuk peningkatkan kapasitas produksi dan daya saing dengan mendorong K/L
untuk pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif antara lain pendanaan melalui skema kerja
sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan (iii) penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
antara lain melalui peningkatan kualitas dan askes pendidikan, kesehatan, vokasional, dan
penguasaan IT, serta (iv) penguatan penanganan stunting, kesetaraan gender, perubahan iklim dan
mitigasi bencana (disaster management).
Pagu Indikatif belanja K/L tahun 2019, sebagai rangkaian awal pengelolaan belanja K/L disusun
dengan mempertimbangkan arah kebijakan fiskal dan pencapaian sasaran pembangunan nasional
yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
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Disamping itu, Pagu Indikatif Belanja K/L juga memperhatikan realisasi belanja K/L tahun 2017 dan
outlook tahun 2018.
Pagu indikatif belanja K/L digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja K/L. Pagu
Indikatif belanja K/L tersebut dapat disesuaikan dalam Pagu Anggaran berdasarkan perkembangan
terkini dan hasil pembicaraan tiga pihak (trilateral meeting) antara Kementerian Keuangan,
Kementerian PPN/Bappenas, dan K/L, dengan memperhatikan kesepakatan antara Pemerintah dan
DPR dalam forum Pembicaraan Pendahuluan.
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8 BAB VIII
ARAH KEBIJAKAN DAN PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019. Prioritas dan arah kebijakan
belanja K/L tahun 2019 dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja anggaran dan pembangunan, target
pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2015-2019, proyeksi perekonomian, serta tantangan
yang dihadapi dan peluang yang dimiliki Pemerintah. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagian menunjukkan kinerja yang
sesuai rencana dan beberapa sasaran pokok masih memerlukan upaya lebih keras untuk dapat
mencapai target.
Mencermati perkembangan terkini pembangunan bidang infrastruktur konektivitas, secara umum
menunjukkan pencapaian yang sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN, seperti
pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan nonkomersial, dan
pembangunan bandara baru. Upaya lebih keras yang harus dilakukan terutama penyelesaian target
pembangunan jalur kereta api karena masih mengalami kendala pada pendanaan alternatif yang
masih minim dan kesiapan lahan.
Selanjutnya, pembangunan bidang pendidikan khususnya PIP menunjukkan kinerja yang sejalan
dengan target dalam RPJMN dan dapat diperluas dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran
penerima dan perbaikan pemanfaatan PIP. Namun demikian, pembangunan sektor pendidikan masih
perlu ditingkatkan terutama terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
(sekolah/ruang kelas) dan peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi, serta peningkatan kualitas
pendidikan vokasi.
Pembangunan di bidang kesehatan menunjukkan bahwa pada program JKN, jumlah peserta PBI dapat
diperluas dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran penerima dan ketersediaan fasilitas
layanan kesehatan. Namun demikian, pencapaian target pembangunan bidang kesehatan juga masih
terdapat gap terutama pada ketersediaan RSUD tersertifikasi, pemberian makanan tambahan pada
ibu hamil, serta ketersediaan obat dan vaksin.
Sementara itu, di bidang perlindungan sosial, masih menghadapi tantangan antara lain perlunya
peningkatan akurasi data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, penyederhanaan mekanisme
penyaluran dan sinergi antara program yang relevan. Selanjutnya, pembangunan bidang pertahanan
keamanan khususnya pemenuhan minimum essential force (MEF) masih perlu ditingkatkan dengan
memberdayakan industri pertahanan nasional.
Pada sisi pelaksanaan anggaran terutama terkait penyerapan anggaran, pola penyerapan realisasi
anggaran masih harus terus ditingkatkan. Masih terdapat pola penyerapan realisasi anggaran yang
menumpuk di akhir tahun. Sementara itu, realisasi penyaluran anggaran untuk program-program
perlindungan sosial juga perlu terus ditingkatkan efektivitasnya, khususnya terkait validitas data
penerima bantuan dan waktu penyaluran serta didorong untuk disinergikan antar program yang
relevan.
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Capaian dan tantangan dalam bentuk upaya ekstra untuk mengejar ketertinggalan atas target
pembangunan, bersama dengan rencana pembangunan tahun 2019, akan menjadi pertimbangan
dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas belanja pada tahun 2019.

8.1 Kebijakan Umum dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan
Berkualitas”. Adapun target pembangunan nasional tahun 2019 antara lain pertumbuhan ekonomi
pada kisaran 5,4-5,8 persen, tingkat pengangguran 4,8-5,2 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen,
dan gini ratio 0,380-0,390, serta IPM sebesar 71,98. Untuk mendukung pencapaian target
pembangunan nasional tersebut, secara umum kebijakan belanja K/L 2019 diarahkan untuk (i)
penguatan value for money (efisien, efektif, produktif, sinergi dan inovasi pembiayaan) dan (ii)
mendorong pelaksanaan anggaran yang berbasis hasil (result based) dengan maksud untuk menjaga
agar pelaksanaan anggaran dapat menghasilkan output/outcome yang berkualitas, (iii) peningkatan
kualitas belanja modal dan efisiensi belanja barang yang dapat mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur, (iv) peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, vokasional, penguasaan IT), (v)
mendorong efektivitas program perlindungan sosial (ketepatan sasaran dan sinergi antar program),
dan (vi) memperkuat program akselerasi penurunan stunting, perubahan iklim, mitigasi risiko
bencana (disaster management) dan kesetaraan gender.
Adapun upaya untuk penguatan value for money ditempuh melalui antara lain penajaman belanja
agar lebih efisien dan produktif antara lain melalui melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang,
efektivitas program-program perlindungan sosial melalui peningkatan ketepatan sasaran dan sinergi
antar program, mengembangkan skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan melibatkan sektor
swasta untuk program-program infrastruktur, serta sinergi antara belanja K/L dan transfer ke daerah.
Anggaran belanja K/L tahun 2019 dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, serta
meningkatkan daya saing, ekspor dan investasi, akan difokuskan pada beberapa bidang
pembangunan sebagai berikut:
a)

Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan SDM dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi,
mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif, memperkuat program promotif dan
preventif bidang kesehatan, dan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan jaminan kesehatan
nasional (JKN), serta terus melakukan pemerataan kualitas dan akses ke layanan kesehatan.
Dalam hal peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi, yang bertujuan untuk
mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan meningkatkan daya saing, dilakukan berbagai
upaya sebagai berikut, antara lain:
a. Mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri,
b. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik vokasi,
c. Menyusun regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran sesuai standar nasional
pendidikan (SNP),
d. Menyesuaikan kurikulum pendidikan vokasi dangan kebutuhan industri dan teknologi,
e. Merevitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada beberapa Politeknik, dan
f. Memberikan beasiswa untuk pendidikan vokasi melalui LPDP.
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Selanjutnya, beberapa kebijakan pembangunan kesehatan antara lain:
a. Peningkatan efektivitas program JKN melalui percepatan peningkatan kepesertaan baik
sektor formal dan informal, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan program
JKN, serta efisiensi pengelolaan program;
b. Penguatan program promotif dan preventif dengan mendorong pola hidup sehat dan
peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita serta imunisasi;
c. Pemerataan akses ke layanan kesehatan (mendorong supply side); dan
d. Menurunkan tingkat prevalensi stunting melalui bauran kebijakan.
b)

Penyelesaian infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam belanja Pemerintah.
Pemerintah berkeyakinan bahwa untuk mendorong iklim investasi, penyediaan infrastruktur
dasar mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan daya saing, efisiensi sistem
logistik, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah
akan berupaya untuk menyelesaikan target-target pembangunan infrastruktur seperti: (i)
infrastruktur layanan dasar, (ii) infrastruktur konektivitas untuk kelancaran barang dan jasa, dan
(iii) infrastruktur untuk mendukung sektor unggulan (antara lain pangan, energi, pariwisata,
perikanan). Hal tersebut juga akan didukung oleh kebijakan pemenuhan pendanaan proyekproyek infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha-Availability
Payment (KPBU-AP) dan skema KPBU lainnya.

c)

Mendorong efektivitas Program Perlindungan Sosial
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan penguatan efektivitas Program Keluarga
Harapan (PKH) akan terus dilanjutkan, dengan melakukan perbaikan dan pengintegrasian
pendataan, pemutakhiran dan validasi serta penggunaan basis data tunggal penduduk miskin,
dan disertai dengan penajaman kebijakan melalui sinergi program perlindungan sosial (PKH,
BPNT, dan subsidi). Pada tahun 2019, mendorong efektivitas PKH melalui menjaga sasaran KPM
PKH tetap sebanyak 10 juta KPM dengan peningkatan besaran bantuan sebesar 100 persen yang
diikuti dengan penguatan peran pendamping dan verifikasi pemenuhan kewajiban
(conditionalities), pemberian besaran bantuan sesuai aspek keadilan (bukan flat amount) dan
pemberian bantuan untuk lansia melalui program tersendiri di luar PKH serta meningkatkan
akses fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

d)

Pelaksanaan Agenda Demokrasi
Pada tahun 2019, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendanai perhelatan pesta
demokrasi yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Alokasi anggaran tersebut akan digunakan antara
lain untuk pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2019, pengamanan Pemilu, sosialisasi Pemilu,
penyelesaian perkara Pemilu, dan dukungan penyiaran kegiatan Pemilu.

e)

Pertahanan dan Keamanan
Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang pertahanan dan keamanan utamanya akan digunakan
untuk mengakomodasi kelanjutan pembangunan postur pertahanan militer dalam rangka
Minimum Essential Force (MEF) TNI, dan mengupayakan pengamanan berbagai agenda strategis
seperti Pemilu dan penguatan alat material khusus (almatsus).
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Sejalan dengan fokus belanja untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan tahun
2019, kebijakan belanja K/L akan diarahkan pada upaya tersebut dengan tetap mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien. Uraian atas kebijakan belanja K/L adalah sebagaimana
penjelasan berikut.
i). Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk:
 melanjutkan program reformasi birokrasi;
 menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, antara lain melalui
pemberian gaji dan pensiun ke-13;
 memperbaiki program pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS dan TNI/Polri;
 mengelola jumlah PNS dengan mengacu pada prinsip zero growth.
ii). Kebijakan belanja barang diarahkan untuk:
 Melanjutkan efisiensi pada belanja barang dan kebijakan flat policy pada belanja barang
(penghematan dan penajaman belanja perjalanan dinas, paket meeting, dan honor kegiatan);
 Mengefektifkan belanja pemeliharaan dengan memperhatikan penambahan aset-aset
tahun-tahun sebelumnya;
 Melakukan penajaman dan efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan
Pemda termasuk pengembangan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 Melakukan penajaman dana dukungan kelayakan (viability gap fund) dan dana fasilitasi
(project development facility) untuk mendorong peran sektor swasta melalui skema
Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha (KPBU), dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan
capaian output.
iii). Kebijakan belanja modal diarahkan untuk:
 Meningkatkan kualitas belanja modal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan
konektivitas;
 Mengembangkan infrastruktur transportasi dasar pada kawasan perbatasan, kawasan
tertinggal, dan pengembangan distinasi wilayah baru;
 Mengembangkan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama
logistik (ketahanan pangan dan lainnya), dan integrasi antarmoda untuk pengembangan
wilayah strategis;
 Melakukan efisiensi belanja gedung perkantoran baru dan kendaraan bermotor.
iv). Kebijakan belanja bantuan sosial diarahkan untuk:
 Mengintegrasikan program-program perlindungan sosial, salah satunya dengan
menggunakan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM);
 Mendorong efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara
lain perluasan kepesertaan, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, dan efisiensi
pengelolaan program;
 Mendorong efektivitas PKH melalui peningkatan besaran bantuan sebesar 100 persen yang
diikuti dengan penguatan peran pendamping, verifikasi pemenuhan kewajiban
(conditionalities), pemberian besaran bantuan yang memenuhi aspek keadilan (bukan flat
amount), pemberian bantuan untuk lansia melalui program tersendiri di luar PKH serta
peningkatan akses ke fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan
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 Penguatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 Penguatan sistem monitoring dan evaluasi program-program bantuan sosial.
Untuk menjamin kebijakan umum dan kebijakan anggaran belanja K/L dapat mendukung pencapaian
target pembangunan, diperlukan keterlibatan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan,
khususnya dalam hal-hal berikut. Pertama, perencanaan yang matang dan tepat sasaran. Beberapa
hal yang harus diperhatikan adalah anggaran digunakan secara lebih tepat dan optimal dengan
prioritas yang makin tajam, efisiensi penggunaan anggaran dan menghindari ketidaktepatan sasaran,
serta efisiensi kegiatan yang bersifat pendukung yang tidak lebih besar dari kegiatan inti/utama.
Kedua, koordinasi yang efektif. Hal yang harus diperhatikan adalah memperkuat kerjasama dalam
penggunaan anggaran dan rencana kerja antar K/L dan Pemda, menghindari ego sektoral dan
kementrian/lembaga, serta saling terbuka dan saling mendukung dalam pelaksanaan
program/kegiatan.
Ketiga, penguatan proses monitoring, evaluasi, dan komunikasi ke publik. Hal yang harus diperhatikan
adalah monitoring dilakukan secara detail dan teliti serta mengevaluasi program, kegiatan, dan
anggaran tahun 2018, agar dilakukan koreksi segera bila program tidak berjalan dan anggaran tidak
dipakai untuk tujuan prioritas, serta komunikasi dan memberikan penjelasan ke publik mengenai hasil
kerja dan prestasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

8.2 Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
Pagu Indikatif Belanja K/L tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja K/L tahun
2017 dan outlook tahun 2018, serta memperhatikan arah kebijakan fiskal dan rancangan RKP tahun
2019. Pagu indikatif belanja K/L tahun 2019 direncanakan sebesar Rp838,6 triliun, yang dialokasikan
pada 86 K/L dengan komposisi sumber dana seperti yang disajikan pada tabel berikut.
Tabel 18 Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2019 Menurut Sumber Dana (Rp Miliar)
Sumber Dana K/L
I.

APBN
2018

PAGU INDIKATIF
2019

SELISIH

Rupiah Murni

725.847,9

712.639,2

(13.208,6)

II. Non Rupiah Murni

121.587,3

125.980,5

4.393,2

- PNBP

24.666,9

25.463,3

796,4

- BLU

41.786,8

44.955,5

3.168,7

- Pinjaman luar Negeri

27.210,9

25.324,3

(1.886,6)

896,2

398,5

(497,6)

4.500,0

1.956,4

(2.543,6)

22.526,6

27.882,5

5.355,9

847.435,2

838.619,7

(8.815,4)

- Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
- SBSN PBS
Jumlah

Pagu Indikatif Belanja K/L tahun 2019 lebih rendah sebesar Rp8,8 triliun dari APBN tahun 2018.
Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh: (i) adanya kegiatan pada tahun 2018 yang sudah
tidak berlanjut pada tahun 2019 seperti pelaksanaan Asian Games; (ii) perencanaan yang lebih akurat
dan realistis untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari PLN dan PDN; (iii) penerapan skema
KPBU-AP untuk mendanai beberapa proyek infrastruktur; dan (iv) efisiensi pada belanja barang
terutama perjalanan dinas, paket meeting, dan honor kegiatan. Meskipun mengalami penurunan,
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besaran Pagu Indikatif tersebut telah memperhitungkan: (i) kebutuhan dasar untuk penyelenggaraan
Pemerintahan dan menjaga pelayanan kepada masyarakat, dan (ii) pelaksanaan prioritas nasional
yaitu: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan
Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
(3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; (4)
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional
dan Kesuksesan Pemilu. Penjelasan atas alokasi belanja pada beberapa K/L dengan pagu terbesar
akan diuraikan sebagai berikut.
8.2.1

Kementerian Pertahanan

Dalam tahun 2017, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk
mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa
kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) pengadaan Ranpur matra darat sebanyak 14 unit, (2)
pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis Matra Laut sebanyak 100.133 set
paket, (3) pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis sebanyak 28 unit, (4) pesawat yang siap
operasional sebanyak 95 pesawat.
Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur, dan Sucad Rantis sebanyak 130 unit, (2) Pengadaan/Penggantian
Kendaraan Tempur matra darat sebanyak 4 unit, (3) Pembangunan Pos Pamtas/Pos Keamanan
Kawasan Perbatasan Negara sebanyak 2 kegiatan, (4) peningkatan/pengadaan KRI, KAL, ALPUNG dan
Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 235 unit.
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pertahanan tahun 2019 adalah sebesar Rp106,1 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional
di bidang pertahanan dan mengakomodasi kelanjutan pembangunan postur pertahanan militer
dalam rangka Minimum Essential Force TNI yang dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program
seperti: (1) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat/laut/udara; (2)
Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat; (3) Program
Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra
Laut/Udara; dan (4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan.
Adapun beberapa sasaran output strategis pada Kementerian Pertahanan antara lain: pemenuhan
MEF tahap II, produksi Alutsista dalam negeri dan pengembangan industri pertahanan, penguatan
pertahanan wilayah perbatasan pengadaan munisi khusus integratif, dan pengadaan Ranpur.
8.2.2

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan
berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi
capaian beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Pembangunan 775,59 km jalan baru, (2)
pembangunan 27,96 km jalan tol, (3) pembangunan 36 bendungan, (4) pembangunan 1.025 km
jaringan irigasi, (5) pembangunan 9.473 meter jembatan, (6) pembangunan SPAM 4.832 liter/detik,
(7) pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan 2.491.009 KK, dan (8) Pembangunan rusun
sebanyak 13.251 unit dan peningkatan/pembangunan rumah swadaya sebanyak 112.732 unit.
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Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
Pembangunan 829 km jalan baru, (2) pembangunan 33,1 km jalan tol, (3) pembangunan 49
bendungan, (4) pembangunan/peningkatan 752 km jaringan irigasi, (5) pembangunan 15.372,5 meter
jembatan, (6) pembangunan SPAM 3.435 liter/detik, (7) pembangunan infrastruktur sanitasi dan
persampahan 2.074.287 KK dan (8) Pembangunan rusun sebanyak 13.405 unit dan bantuan stimulan
(peningkatan/pembangunan) rumah bagi MBR sebanyak 180,3 ribu unit.
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019 adalah
sebesar Rp102,0 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas
nasional di bidang pembangunan manusia, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Pencapaian target prioritas nasional
tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (1) program penyelenggaraan
jalan; (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (3) program
pengelolaan sumber daya air; dan (4) program pengembangan perumahan.
Adapun beberapa sasaran output strategis pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat antara lain: pembangunan 732 km jalan, pembangunan 15.372 m jembatan, pembangunan
34 km jalan bebas hambatan, pembangunan 46 bendungan, pembangunan 1.020 km jaringan irigasi,
pembangunan SPAM 3.005 liter/detik, pengolahan air limbah 489.498 KK, pembangunan 12.261 unit
rusun, pembangunan 4.221 unit rumah khusus, dan peningkatan kualitas 161.707 unit rumah
swadaya.
8.2.3

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam tahun 2017, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan
untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa
kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) peningkatan profesionalisme Polri melalui pendidikan dan
latihan bagi 860.750 orang, (2) pemeliharaan kondisi aman dan tertib di masyarakat melalui giat
Kamtibmas di seluruh wilayah NKRI untuk mengurangi gangguan Kamtibmas sebanyak 1.143.789
kegiatan, dan (3) penegakan hukum yang profesional, obyektif, dan bebas KKN sebanyak 188.011
kasus.
Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
Peningkatan layanan ruang pelayanan khusus (RFK) kepolisian sesuai standar pelayanan minimal di 4
lokasi, (2) Pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 120.000 personel, (3) Pengamanan penyelenggaraan
Asian Games 2018 sebanyak 23.000 personel, (4) Penyelesaian tindak pidana umum sebanyak 60
persen, dan (5) Penyelesaian tindak pidana terorisme sebanyak 60 persen.
Selanjutnya, pagu indikatif Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2019 adalah sebesar Rp76,9
triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional
di bidang keamanan dan mengupayakan pengamanan berbagai aspek strategis seperti Pemilu dan
penguatan alat material khusus (Almatsus) melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (1)
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri; (2) program pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat; (3) program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar
tinggi; dan (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
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Adapun beberapa sasaran output strategis Polri pada tahun 2019 antara lain: penyelesaian kasus
tindak pidana narkoba (80 persen), terorisme (70 persen), siber (70 persen), dan korupsi (70 persen),
patroli di wilayah perairan 33.123 Giat, pengadaan dan pemenuhan Almatsus.
8.2.4

Kementerian Agama

Dalam tahun 2017, Kementerian Agama telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung
pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang
dilakukan antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 1,7 juta siswa, (2) bantuan operasional sekolah
bagi 8,16 juta siswa, (3) beasiswa bidik misi bagi 18,89 ribu mahasiswa, (4) rehab ruang kelas sebanyak
1.545 unit, dan (5) pembangunan ruang kelas sebanyak 1.891 unit.
Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
Kartu Indonesia Pintar bagi 1,7 juta siswa, (2) bantuan operasional sekolah bagi 8,8 juta siswa, (3)
beasiswa bidik misi bagi 32,7 ribu mahasiswa, (4) rehab ruang kelas sebanyak 1.580 unit, dan (5)
pembangunan ruang kelas sebanyak 1.425 unit.
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2019 adalah sebesar Rp63,0 triliun. Anggaran
tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang
pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar), yang
dilaksanakan melalui berbagai program seperti: (1) program pendidikan Islam; (2) program
bimbingan masyarakat Kristen; (3) program bimbingan masyarakat Katolik; (4) program bimbingan
masyarakat Hindu; dan (5) program bimbingan masyarakat Buddha.
Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Agama pada tahun 2019 antara lain:
penyaluran KIP untuk 1,7 juta siswa, penyaluran BOS untuk 8,8 Juta siswa (BOS berbasis kinerja),
pembangunan/rehab 3 ribu sekolah/ruang kelas, penyaluran tunjangan profesi untuk 354 ribu guru
(guru PNS sebanyak 244 ribu dan Non PNS sebanyak 110 ribu), dan penyaluran Bidik Misi untuk 35
ribu mahasiswa.
8.2.5

Kementerian Kesehatan

Dalam tahun 2017, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung
pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang
dilakukan antara lain: (1) Kartu Indonesia Sehat bagi 92,3 juta jiwa, (2) imunisasi untuk anak usia 011 bulan sebanyak 92 persen, (3) Kab/kota dengan RS terakreditasi sebanyak 248 kab/kota, (4)
Kab/Kota imunisasi lengkap 85,4 persen, (5) Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 81,5
persen, (6) Penanganan malaria 85 persen, dan (7) penanganan HIV sebanyak 50 persen.
Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
Kartu Indonesia Sehat bagi 92,4 juta jiwa, (2) pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD
dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI sebanyak 1.400 puskesmas, (3) Jumlah
kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi sebanyak 2.100
kecamatan, (4) Penugasan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) minimal 5 orang
di Papua dan Papua Barat sebanyak 24 tim (120 orang), (5) Penyediaan makanan tambahan bagi ibu
hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 460 ribu ibu hamil, (6) Penyediaan makanan tambahan
bagi balita kekurangan gizi sebanyak 612,9 ribu balita kurus dan (7) sarana prasarana pengendalian
HIV-AIDS untuk 7.500.000 tes HIV.
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Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Kesehatan tahun 2019 adalah sebesar Rp60,1 triliun. Jumlah
tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang
pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar). Pencapaian
target prioritas nasional dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (1) Program
Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (4) Program Penguatan
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan (5) Progam Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 antara lain:
Program Indonesia Sehat untuk 96,8 juta jiwa (naik 4,4 juta), penyediaan sarana fasilitas kesehatan
dan layanan kesehatan yang berkualitas pada 48 RS/Balkes, pemberian makanan tambahan untuk
741 ribu Bumil Kurang Energi Kronis & 2 juta balita kurus, imunisasi untuk 90 persen anak usia 0-11
bulan, pencegahan & pengendalian penyakit tidak menular & penyakit menular, penugasan tim
nusantara sehat dan internship dokter.
8.2.6

Kementerian Sosial

Dalam tahun 2017, Kementerian Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung
pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang
dilakukan antara lain: (1) Program Keluarga Harapan sebanyak 5,98 juta Keluarga Penerima manfaat
(KPM), (2) rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah perdesaan sebanyak 1.000 unit, (3)
rehabilitasi rumah tidak layak huni di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara
sebanyak 710 unit, (4) Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP KUBE) di wilayah perdesaan sebanyak
89.900 kelompok, (5) Stimulan UEP KUBE di wilayah perkotaan sebanyak 20.000 KK, (6) Stimulan UEP
KUBE di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara sebanyak 20.000 KK, (7)
verifikasi dan validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebanyak 92,4 juta
orang, dan (8) sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) sebanyak 90 lokasi di Kabupaten/Kota.
Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dengan output keluarga miskin yang mendapat bantuan
tunai bersyarat (PKH) sebanyak 10 juta KPM, (2) penyaluran bansos pangan berupa bansos rastra dan
bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM, (3) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan output penyandang disabilitas
fisik, mental, sensorik dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial
sebanyak 28.316 orang, (4) tersedianya sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan sistem
layanan sosial terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) dengan output terbentuknya
SLRT di kabupaten/kota dan Puskesos di desa/kelurahan sebanyak 130 SLRT dan 260 Puskesos, (5)
Penyediaan bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUBE) di wilayah perdesaan sebanyak
64.700 KK, (6) Penyediaan bantuan KUBE di wilayah perkotaan sebanyak 30 ribu KK, dan (7)
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di perdesaan sebanyak 7.300 KK.
Selanjutnya, Pagu Indikatif Kementerian Sosial tahun 2019 adalah sebesar Rp59,3 triliun. Jumlah
tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang
pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar), yang dilakukan
melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (1) program pemberdayaan sosial; (2) program
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rehabilitasi sosial; (3) program perlindungan dan jaminan sosial; dan (4) program penanganan fakir
miskin.
Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Sosial pada tahun 2019 antara lain: (1)
penyaluran PKH kepada 10 juta Keluarga Penerima manfaat (KPM) dengan kenaikan besaran manfaat
sebesar 100 persen bersyarat, dan (2) penyaluran BPNT kepada 15,6 juta KPM.
8.2.7

Kementerian Keuangan

Dalam tahun 2017, Kementerian Keuangan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung
pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa kegiatan yang
dilakukan antara lain: (1) implementasi single source database PNBP berupa 16 sistem layanan K/L
yang terintegrasi dengan SIMPONI, (2) realisasi penerimaan pajak terhadap APBN-P sebesar 90
persen, (3) tingkat kepatuhan formal wajib pajak sebanyak 62,96 persen, dan (4) waktu penyelesaian
proses kepabeanan (customs clearance) 0,81 hari.
Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
penyusunan regulasi fasilitas pajak dan bea cukai sektor jasa Indonesia dalam MEA sebanyak 1
rancangan regulasi, (2) rumusan kebijakan fasilitas KITE EKM dalam rangka mendukung fasilitas
ekspor sebanyak 1 rekomendasi kebijakan, (3) penyesuaian regulasi untuk daerah Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) sebanyak 1 rancangan regulasi, (4) RUU HKPD dan peraturan pelaksanaannya sebanyak
1 RUU, 5 RPP, 5 RPMK, dan (5) layanan impelementasi SAKTI sebanyak 1.152 satker.
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2019 adalah sebesar Rp46,3 triliun. Jumlah
tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional di bidang
pengurangan kesenjangan antarwilayah dan peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan
lapangan kerja, yang dilaksanakan melalui berbagai program seperti: (1) program peningkatan dan
pengamanan penerimaan pajak; (2) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang
kepabeanan dan cukai; (3) program pengelolaan perbendaharaan negara; (4) program pengelolaan
anggaran negara; (5) program peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah; (6)
program pengelolaan negara, penyelesaian piutang negara dan pelayanan lelang; (7) program
perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan; dan (8) program pengelolaan pembiayaan dan
risiko.
Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Keuangan pada tahun 2019 antara lain: (1)
Pembangunan Core Tax System (modul registrasi dan tax return processing), (2) penyusunan
peraturan terkait kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional (KD PEN) sebanyak 1 peraturan, (3)
pengadaan hardware/software dalam rangka enhancement kapasitas layanan SPAN, SAKTI, dan MPN,
dan (4) pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa sebanyak 2.400 peserta.
8.2.8

Kementerian Perhubungan

Dalam tahun 2017, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk
mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa
kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) pembangunan jalur kereta api sepanjang 366,14 km’sp, (2)
pembangunan 3 (tiga) bandara selesai dan 8 bandara baru (lanjutan), dan (3) pembangunan
pelabuhan laut di 20 lokasi.
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Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
pembangunan jalur kereta api sepanjang 667,45 km’sp, (2) pembangunan 8 bandara (selesai dan
lanjutan), (3) Pengadaan bus BRT sebanyak 300 unit, (5) Penyelenggaraan tol laut sebanyak 15 trayek,
dan (6) pembangunan pelabuhan laut di 17 lokasi.
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Perhubungan tahun 2019 adalah sebesar Rp44,1 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai target prioritas nasional
di bidang pengurangan kesenjangan antarwilayah (penguatan konektivitas dan kemaritiman) dan
peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang dilaksanakan melalui
berbagai program seperti: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (2)
program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan
penyelenggaraan transportasi udara; dan (4) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi
perkeretaapian.
Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Perhubungan pada tahun 2019 antara lain:
pembangunan pelabuhan baru di 8 lokasi, lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan utama di 37
lokasi, lanjutan pembangunan bandar udara baru di 4 lokasi (Siau, Tambelan, Muara Teweh, dan
Buntu Kunik), dan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian 502,7 km’sp.
8.2.9

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Dalam tahun 2017, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melaksanakan berbagai
kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian
beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Beasiswa bidik misi bagi 339.348 mahasiswa, (2)
BOPTN dan BPPTN-BH sebanyak 118 PTN, (3) Beasiswa PPA bagi 129.953 mahasiswa, (4) Beasiswa
ADIK bagi 5.097 mahasiswa, dan (5) revitalisasi 46 LPTK.
Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
Beasiswa bidik misi bagi 368.961 mahasiswa, (2) BOPTN dan BPPTN-BH sebanyak 122 PTN, (3)
Beasiswa PPA bagi 130 ribu mahasiswa, (4) Beasiswa ADIK bagi 5.743 mahasiswa, dan (5) revitalisasi
75 LPTK.
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2019 adalah
sebesar Rp42,3 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian berbagai
target prioritas nasional di bidang pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar) dan peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pencapaian
target tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (1) program pembelajaran
dan kemahasiswaan; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan (3) program peningkatan kualitas
kelembagaan iptek dan dikti.
Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada
tahun 2019 antara lain: Beasiswa Bidikmisi untuk 430.961 mahasiswa, Beasiswa PPA dan ADiK untuk
157.188 mahasiswa, Beasiswa Dosen S2/S3 untuk 8.716 dosen, pelaksanaan tusi dan Tridharma
Perguruan Tinggi, BOPTN/BP PTN BH untuk 111 PTN dan 11 PTN BH, Teaching Industry untuk 11 PTN
BH (20 prototype).
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8.2.10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dalam tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai kegiatan
untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Realisasi capaian beberapa
kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) Kartu Indonesia Pintar bagi 18,2 juta siswa, (2) rehab ruang
kelas sebanyak 42.068 unit, (3) pembangunan sekolah sebanyak 200 unit, (4) pembangunan ruang
kelas baru sebanyak 2.650 unit, (5) tunjangan profesi bagi 218,6 ribu guru non PNS, dan (6) sertifikasi
pendidik bagi 66,7 ribu orang.
Sementara dalam tahun 2018, target capaian beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain: (1)
Kartu Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa, (2) rehab ruang kelas sebanyak 20,75 ribu unit, (3)
pembangunan sekolah sebanyak 108 unit, (4) pembangunan ruang kelas baru sebanyak 3.970 unit,
(5) tunjangan profesi bagi 210,3 ribu guru non PNS, dan (6) sertifikasi pendidik bagi 20 ribu orang.
Selanjutnya, pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 adalah sebesar
Rp39,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian berbagai target
prioritas nasional di bidang pembangunan manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan
pelayanan dasar) dan peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pencapaian
target prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program seperti: (1)
program pendidikan dasar dan menengah; (2) program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; dan (3) program guru dan tenaga kependidikan.
Adapun beberapa sasaran output strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun
2019 antara lain: (1) penyaluran KIP untuk 17,9 juta siswa, (2) pemberian tunjangan kepada 375 ribu
Guru Non PNS, (3) pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebanyak 45,9 ribu unit/ruang, (4)
penyaluran beasiswa unggulan dan Dharmasiswa bagi 7.333 siswa, (5) penyaluran beasiswa siswa
berbakat dan berprestasi kepada 59.195 siswa, (6) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum
259.767 sekolah, dan (7) Pendidikan vokasi antara lain untuk sertifikasi lulusan SMK 12.000 siswa,
Teaching Factory 500 sekolah, dan pelatihan guru vokasi 1.500 orang guru.
Pagu Indikatif masing-masing Kementerian/Lembaga beserta program-programnya dalam tahun
2019 disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 19 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2019
(miliar rupiah)
No.

BA

1

001

2

3

4

5

6

7

8

KEMENTERIAN/LEMBAGA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

958,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR

-

Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya

002

JUMLAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

134,1
824,2
5.739,3

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI

1.998,5

-

Program Penguatan Kelembagaan DPR RI

3.156,6

-

Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI

-

Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

004

538,6
45,6

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2.852,6

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK

-

Program Pemeriksaan Keuangan Negara

005

846,0
2.006,6

MAHKAMAH AGUNG

8.276,5

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI

-

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung

224,6

-

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

156,7

-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

128,1

-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

60,0

-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

006

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

7.138,7
514,9
33,6

20,0
6.146,3

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

3.556,9

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

1.511,9

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

-

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

-

Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam

113,4

-

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

612,8

-

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

229,8

-

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

007

84,2

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

17,6
2.012,2

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

-

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

010

19,7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1.968,1
44,1
3.140,7

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

-

Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

-

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

193,0

-

Program Bina Pembangunan Daerah

222,8

-

Program Bina Otonomi Daerah

-

Program Bina Administrasi Kewilayahan

-

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

-

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

915,5

-

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

230,3

-

Program Pendidikan Kepamongprajaan

548,8

-

Program Bina Pemerintahan Desa

011

322,4
61,2
44,4

96,9
140,3
67,4

297,7

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

7.358,5

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

4.471,1

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

1.011,3

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri

-

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN

-

Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral

-

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

89,5

-

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

37,4

-

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

44,1

-

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

-

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

-

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

-

Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri

29,5
57,1
856,7

30,0
116,4
88,5
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527,1

(miliar rupiah)
No.

BA

9

012

10

11

12

KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PERTAHANAN

JUMLAH
106.055,6

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan

-

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan

632,5

-

Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI

247,6

-

Program Strategi Pertahanan

105,4

-

Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan

69,2

-

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan

1.384,6

-

Program Potensi Pertahanan

-

Program Kekuatan Pertahanan

-

Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif

-

Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif

-

Program Profesionalisme Prajurit Integratif

-

Program Dukungan Kesiapan Matra Darat

2.909,5

-

Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat

5.365,1

-

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat

1.753,9

-

3.009,4
3.395,3

-

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut
Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana
Prasarana Matra Laut
Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

-

Program Dukungan Kesiapan Matra Udara

5.727,5

-

Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara

1.979,8

-

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

-

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif

-

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat

37.147,5

-

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut

10.843,5

-

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara

-

Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional

013

57,6

205,3
111,2
2.970,5
715,4
399,2

424,8

587,0
3.948,7

5.823,6
33,2

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

11.898,9

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

-

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

-

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

-

Program Pembentukan Hukum

-

Program Administrasi Hukum Umum

-

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

-

Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

-

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

-

Program Pemajuan HAM

-

Program Pembinaan Hukum Nasional

015

1.208,7
14.999,5

3.603,8
34,7
29,5
114,3
41,9
504,9
5.172,3
158,2
2.101,5
34,6
103,0

KEMENTERIAN KEUANGAN

46.252,8

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

110,6

Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara

739,7

-

Program Pengelolaan Anggaran Negara

130,4

-

Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

-

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

-

Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang

-

Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

-

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

7.230,3

-

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

3.291,7

-

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

018

20.935,4

122,4
12.635,1
785,0
143,4

128,6

KEMENTERIAN PERTANIAN

21.067,6

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

-

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

6.109,0

-

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

1.007,9

-

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

-

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

1.903,1

-

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

5.309,5

-

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

1.656,6

-

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

872,1

-

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

406,7

-

Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

838,8

-

Program Pendidikan Pertanian

450,1
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1.424,2
95,4

994,2

(miliar rupiah)
No.

BA

13

019

14

15

16

18

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

JUMLAH
2.735,9

-

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

-

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

113,5

-

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

115,6

-

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

112,2

-

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

269,4

-

Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

175,6

-

Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

-

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

685,6

020

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5.734,2

1.184,0
37,3

42,7

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM

-

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM

-

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM

-

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

-

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

127,9

-

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

318,7

-

Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa

532,8
237,2

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional

-

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

022

236,5
63,4
586,1
583,6

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1.848,6

47,9
1.151,6
44.132,8

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan

-

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan

-

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

-

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

-

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

15.391,4

-

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

12.919,9

-

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

-

Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek

023

92,6
122,2
3.593,3
3.612,4

7.703,8
39.218,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

Program Pendidikan Dasar dan Menengah

-

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

-

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

-

Program Pelestarian Budaya

024

534,5

162,7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

-

17

KEMENTERIAN/LEMBAGA

1.376,4
175,1
963,2
22.507,5
1.707,1
355,2
1.606,3

Program Guru dan Tenaga Kependidikan

10.527,2

KEMENTERIAN KESEHATAN

60.090,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

-

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

-

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

-

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

2.102,7

-

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

15.805,7

-

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2.766,1

-

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

5.344,9

-

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

-

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

025

1.884,0
112,8
772,1

KEMENTERIAN AGAMA

4.525,7
26.776,4
63.042,2

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

-

Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

-

Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

-

Program Pendidikan Islam

-

Program Bimbingan Masyarakat Islam

5.157,2

-

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

1.819,0

-

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

929,9

-

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

814,3

-

Program Bimbingan Masyarakat Buddha

262,9

-

Program Kerukunan Umat Beragama

1.986,0
153,5
600,9
1.496,6
49.525,4

85,0

Program Penyelengaraan Jaminan Produk Halal

211,4
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(miliar rupiah)
No.

BA

19

026

20

21

22

23

24

25

26

27

KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JUMLAH
7.140,8

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan

-

Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan

-

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

-

Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

719,8

-

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

170,1

-

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

027

KEMENTERIAN SOSIAL

55,5
79,1
5.590,1

230,8
59.344,6

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial

-

Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial

-

Program Rehabilitasi Sosial

-

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

-

Program Pemberdayaan Sosial

-

Program Penanganan Fakir Miskin

029

295,4

386,9
48,3
880,8
1.190,3
34.930,7
445,4
21.462,3

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

7.827,8

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan

-

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

1.248,2

-

Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

2.125,1

-

Program Planologi dan Tata Lingkungan

910,1

-

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

314,4

-

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

414,8

-

Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

333,0

-

Program Pengendalian Perubahan Iklim

347,5

-

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

199,0

-

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

032

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

605,5
54,9
293,1
479,9

502,3
6.194,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

-

Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

-

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

727,1

-

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

765,8

-

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

449,5

-

Program Pengelolaan Ruang Laut

582,4

-

Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

810,3

-

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

033

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

501,4
132,3
1.660,4

565,3
102.017,0

-

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

261,0

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

272,9

-

Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

-

Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

-

Program Pembinaan Konstruksi

-

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

12.308,5

-

Program Penyelenggaraan Jalan

40.265,2

-

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

39.108,1

-

Program Pengembangan Perumahan

-

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

292,2

-

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

175,5

-

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

399,0

-

Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo

034

311,3

7.819,7

295,9

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam

-

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

-

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

036

281,5
142,0
5,5
134,0
414,2
148,8
265,4

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK

-

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

040

89,6
418,2

KEMENTERIAN PARIWISATA

382,0
129,4
252,6
3.513,2

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

-

Program Pengembangan Kepariwisataan

319,7
3.193,5
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(miliar rupiah)
No.

BA

28

041

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

222,1

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN

-

Program Pembinaan BUMN

042

JUMLAH
141,7
80,5

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

42.276,3

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

-

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

1.097,9

-

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan

6.470,5

-

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti

2.505,8

-

Program Penguatan Riset dan Pengembangan

2.084,2

-

Program Penguatan Inovasi

044

29.476,3
57,3

584,5

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

927,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM

182,8

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM

113,0

-

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

485,2

-

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

-

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

047

45,0

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

101,5
554,9

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA

128,5

-

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

198,0

-

Program Perlindungan Anak

177,1

-

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

048

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

51,3
323,3

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB

134,8

-

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

165,5

-

Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)

050

23,0

BADAN INTELIJEN NEGARA

2.703,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara

-

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

051

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara

-

Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

42,8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas

-

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

32,6
10,2

BADAN PUSAT STATISTIK

5.322,2

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS

-

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

055

229,3
1.350,8

054

5,5
2.170,5
1.580,1

052

527,4

2.706,0
250,8
13,8
2.351,7

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1.974,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

338,6

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

168,0

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

-

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

056

10,0
1.457,8

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

9.673,3

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN

-

Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

231,5

-

Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan

268,6

-

Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan

34,7

-

Program Penataan Agraria

25,1

-

Program Pengadaan Tanah

-

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

-

Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang

-

Program Pengelolaan Pertanahan Daerah

057

135,9
13,3

20,7
171,8
24,0
4.985,2

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

730,8

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional

-

Program Pengembangan Perpustakaan

059

3.762,4

191,7
3,4
535,7

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5.083,9

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

-

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

-

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

-

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

213,6

-

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

282,1

298,8
0,5
21,8
212,4
694,1
3.360,6
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(miliar rupiah)
No.

BA

41

060

42

43

44

45

46

47

49

50

51

53

54

JUMLAH
76.902,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri

37.675,7

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

14.606,5

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri

-

Program Penelitian dan Pengembangan Polri

-

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri

-

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri

-

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

-

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

-

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

-

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

-

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

3.454,8

-

Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi

3.011,6

-

Program Pengembangan Hukum Kepolisian

063

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

17,5
446,6
159,8

32,9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

-

Program Pengawasan Obat dan Makanan

380,3
28,4
1.761,4

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

201,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas

-

Program Pengembangan Ketahanan Nasional

065

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

115,2
1,8
84,4
516,1

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

-

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

249,4
266,7

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1.509,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

-

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

067

12.813,6

2.170,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

066

1.675,0
1.104,9

064

472,7
1.430,4

-

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

908,2
601,2
4.545,6

-

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

-

Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

-

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

-

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

336,6

-

Program Pengembangan Daerah Tertentu

229,4

-

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

319,3

-

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

372,1

-

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

068

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

-

Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

074

Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

-

Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg

-

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

-

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

-

Program Penanganan Perkara Konstitusi

58,3
1.777,9
514,3
1.263,6
4.152,3
11.496,5
164,6
10,6
338,3

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

-

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

27,5
134,5
83,6
50,9
1.479,3

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI

-

Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

080

13,2
172,5

541,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

079

2.508,4

25,0

-

078

392,9
4.624,6

15.673,8

-

077

2.374,5

27,5

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

076

57,0
218,8

85,8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

075

244,9

1.930,4

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

-

52

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

-

48

KEMENTERIAN/LEMBAGA

137,5
1.341,8

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

898,6

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan

174,0

-

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi

724,6

218

(miliar rupiah)
No.

BA

55

081

56

57

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

70

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt

-

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

082

7,9

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

796,5

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan

-

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial

-

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN
Program Pengembangan Standardisasi Nasional
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

187,9

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN

-

Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

314,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN

-

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

222,5
3,5

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

88,2
195,9

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI

-

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

123,4
1,4
71,1

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

620,1

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN

-

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

090

109,8
78,0

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

-

088

91,5
111,9

-

087

163,1
203,3

-

086

687,6

573,5

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

085

108,9
736,6

084

448,3
673,6

083

JUMLAH
1.129,8

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT

464,4
59,5
96,2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1.429,9
1.141,4
288,5
3.532,6

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

84,3

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

40,1

-

Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

-

Program Pengembangan Ekspor Nasional

140,4

-

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

154,2

-

Program Perundingan Perdagangan Internasional

-

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

-

Program Perdagangan Berjangka Komoditi

-

Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

092

615,0

33,3

142,5
1.997,7
63,5
261,6

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

1.951,1

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga

-

Program Kepemudaan dan Keolahragaan

267,2
7,2
812,3

-

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

864,4

093

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

813,4

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK

-

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

095

1.087,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI

-

Program Penguatan Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi

100

KOMISI YUDISIAL RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial

-

Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB

-

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB

-

Program Penanggulangan Bencana

106

855,8
84,6
33,9
694,6

-

104

231,3
118,5

103

603,8
209,6

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

-

71

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

-

64

KEMENTERIAN/LEMBAGA

214,0
13,0
467,7

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP

-

Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

366,2
366,2
213,1
72,0
3,3

219

137,8

(miliar rupiah)
No.

BA

72

107

73

75

76

77

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional

-

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

108
109

84

85

86

150,7

-

Program Pengawasan Pelayanan Publik

194,0

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP

-

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam

-

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
Program Penanggulangan Terorisme

Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu

-

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI

-

Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

-

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI

-

Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG

-

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

-

Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang
BADAN KEAMANAN LAUT
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla

-

Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

192,0
990,1
119,6
870,5
866,5
194,7
671,9
221,4
34,6
186,8
263,8
183,6

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

-

Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

-

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

121

158,7

447,4

120

231,5

8.436,7

-

119

770,0

8.628,7

-

118

1.062,4

390,3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

117

65,3
1.832,4

699,6

SEKRETARIAT KABINET

-

116

128,7

699,6

115

112,1
38,6

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

-

-

83

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia

114

27,3
190,9

-

79

82

218,2

Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

112

156,7
1.416,2
130,3

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS

111

576,3

130,3

Program Pengawasan Persaingan Usaha

-

113

81

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

110

JUMLAH

2.149,1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional

78

80

BADAN SAR NASIONAL

-

74

KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN EKONOMI KREATIF

300,3
175,8
124,5
706,2

-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif

-

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

128,6
577,6

JUMLAH

220

838.619,7

221

